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 5 ل

 سلوب رام ةنبهر نيناوقو ةينانبللا ةينابهرلا نيناوقلا نيب
 نييلمركحلا ءابآلا مث نييعوسبلا ءابآلا نيناوقو 2« كسانلا

 .٠ مهريغو

 +٠٠١ ١١5 اهتبثا يتلا ةينابهرلا نيناوقلا ةمدقم نع ًالوا . قحالملا 7
 نيتاوقلا "ىلع ةقداضملا ضن انن# . توينوراملا ةكراطنلا 000

 ةماعلا ةينابهرلا عماجملا اثلاث . داوع بوقعي كريرطبلا

 مع لكم :617 1556 4 11-7 2 1056 0116

 اك 171 < م6 ضال 4< ااا © ا

 شوا ل فر 2

 : ماعلا عمجملا داقعنا ةقيرط ف : قحالم 5 ١7١

 ةمنوراملا ةينامهرلا خيرات : تانك لود ليق ام صعب #١١ ا1١مإم

 ادللا ىلللار ناسبللا ىلحلا ايعرتب

 ١١5-84 تسربفلا .
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 هر خو

 م٠-

 مااا

5 000- 

 . يرفكلا بالا فنصم ةيمها : اا ثحبمملا ةئطوت : لوا

 بالا ءاعدا : أعبار . سبدلا فسوي نارطملا يأر ه اثلاث

 .. لعأرق سلون يروخلا يأر : اسماخخ . لسلب سول

 : ديبهمت . عوضوملا اذه يف نحن انيأر : يناثلا ثحبملا

 ١0٠١. ةنسل ةقباسلا رصانعلا يه ام . لهانملا لاوقا يف

 .ةصاخللاو. ةماعلا عماجلا نم ةرداصلا تابسترقلاو رماوألا ىف
 ةقلعتملا قئاثولا عم قرشلا يف تناك ىرخا دعاوق ضعب يف

 .هحرش مدقت امم ةصالخلا . يئابنلا نيناوقلا صن يف . اهب

 قرفلا نايبت . ةنراقملاا صوصنلا سرد يف : كلاثلا ثحبملا

 نسم ىرخالا ةعبرالا ءازجالاو لوالا ءزجلا نيب يوفغللا

 . صوصنلا نيب قرافلا تايثا ىلع ةلثما . ةينامهرلا نينارقلا

 ةلثما . يئاهنلا صنلاو ةملصالا داوملا نيب ةرهاظ قراوف

 يف لوبقلا دنع ةبولطم طورش اهنم ةددعتم كلذ ىلع

 اهنمو © ماعلا بالاب قلعتت تازايتما اهنمو « ءادتبالا

 مدقت امم ةحيتنلا . اهبمترت ةمفكك و فئاظولاب قلعتي لاثم

 . ةهصضرع

 ثحبملا : موسرلاو نيناوقلا رداصم يف : عبارلا لصفلا

 رخبموهو يتادبعبلا لثم ءارآلا ضعب دينفت ىف : لوالا

 . هللاريخ سومينوربا قابآلاو ىيسفلاراخو يّسو

 ةمبرغلاو اهنم ةيقرشلا « ةيخيراتلا قئاثولا عالطتسا ىف . ةثطوت

 ةلباقم أهنم 4 صوضصمنلا ىلع ةنراقم سورد 08 ةينامورلا



 هديءفص

 ا[

 يعش

 ١ا/ ل ال
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 سول املا/

 0 لا

 مجرتمال ةئطوت

 فلؤملا ةمدقم

 :لوالا ثحبملا . ىنوناق يخيرات لخدم : لوالا لصفلا
 نطوم نانبل : ًالوا . حالصالا لبق ةينابهرلا ةلاحلا يف
 . اهراشتناو ةنامهرلا ةلاحلا ةأشن : أيناث . نرابهرلا
 رذنلا يف : أعبار . يريدلا ماظنلا زابج يف : أثلاث
 يف : ًاسداس . ةيكسنلا ةابحلا يف : أسماخ . ينابهرلا
 جتني ايفو نوناق دوجو مدع يف ٠ أعباس . ةملمعلا ةامحلا

 . لارئعتسا ءوس نم هنع

 ثحبملا . يلحلا ينايهرلا حالصالا يف : أنماث : يناثلا لصفلا
 ةمهملا يف ةرسثاملا أعسات . رومالا يف نولوألا :. يناثلا

 .راهدزاو راشتنا : رشع يداح . باعصلا ليلذت : ار

 .دراكرا : رشع ثلاث . ةيربحخلا ةقداصملا : رشع يناث

 . ةننامهرلا نيناوقلا نع ةفطاخ ةحل : رشع عبار حالصالا

 ثحبملا . ةينابهرلا نيناوقلا مضاو يف : ثلاثلا لصفلا
 . اهديئفت يفو ددصلا اذه يف ةفلتحلا ءارآلا ىف : لوالا



 ا

 ةيخيراتلا مئاقولا لقن يف ةنامالاو ىحلا ىف ةحارصلا نا ىدنعو »

 ىلع دهف بالا مادقا مفاود نم امه ( نودلخ نب يأر دح ىلع )

 . ابنم ةساسحلا ناو اياضقلا لك تثحنو ضرع اه رش

 بالا بيبحلا قيدصلا ىلع رطاعلا ءانثلاب ةمكلا هذه متخا د

 بلطتت ىلا اياضقلا هذه ةجلاعم نم هب موقيو ماق امل دبف سرطب

 .ةقداصلا دئاوفلاو ةقحلا جئاتنلا ىلا لوصولل قاشلا ءانعلاو ريمكلا دبجلا

 يتاينتو صاخلا يروعش نع ربعت ىتلا اهتخاب ةماكلا هذه لصا اك

 بوث هيلع غبساو هللا هقفو « دهف ل ميركلا نطاوملا ىلا ةبمطلا

 . « ببجملا ميمسلا ىلاعت هناو © قيفوتلاو ءانطا راطاو ةحصلا



 0 ل

 اهبيعرفب ةينوراملا ةينابهرلا خيرات » ادباتك لوح ليق ام ضعب
 : «ينانبللا يدلبلاو يناتبللا يلحلا

 : ينانبللا يبلحلا بهارلا تبات سابلا بالا ماعلا ةرضح ةملك

 . ءازجالا رمتسملا هخيرات يف دهف سراطب بالا »

 براقي ام اهملع فكعي أتفي ال ةلصاوتم ها

 بابشلا ةمه يف وبف « عدب الو 4 نهو الو للك نود تاونس رشعلا
 ابلغش ىلا زكارملا نع ًالضف كلذ ©« سداسلا دقعلا لخد ا

 05 الاثر ىلا ةماع ةيريدم نه اضيا البق ايفو ةدملا هذه هبط
 توببك ةريبك تاءاشنا عم ءابلاو فلألا اهبمف وه ةسردم عم نورطيبف

  طبمود رام ريد لخدم دنع نيزناب ةساط عم تالحمو راحجالل

 . نورطيف

 بحاص دهف سرطب بالا لماعلا روبغلا بهارلا ةرضح هب تينع »

 رحنا يذلا . . . نيدلاو خيراتلاو مملاك ميضاوملا ةعونتملا فيل آ1َنلا

 لوالاو هباب يف ديرف فنصم « « ةينايهرلا خيرات » ءازجا نماث عبط
 ةينامهرلاو ةينيدلا اياضقلا ةيساسحو ةداملا ةرازغ ثيح نم هعون نم
 اببف نكي ناو ابليلحتو اهضرع يف حجنو ىيدصلا فلؤملا اهجلاع يتلا
 يهف . ( ضعبلا يأرب ) نآلا ممعت نا زوي ال دق يتلا طاقنلا نم
 يف حارصلا قحلا نع برغتت الو باوصلا فلاخت ال لاح لك ىلع
 ضعسلا ناهذا ىلا ردابتي دق كللالل ١ [فله زار اهنكما و: اهقورط

 ةرورضو ثحملا يف نصرتلا دح زواحت دق دهف سرطب مرتحملا ناب
 ددرتلاو كشلا ريثت دق يتلا ةينابهرلا ثادحالا نم صاخلا ضرع
 00000 ةلاهرإاو ةماع ةبكيريلكالا ةابحلا يراجت يف



 - لش

 « ماقملا اذهل ةموسرملا ةالصلا ولتيو ئولملا بابلا ىلا ماعلا بالا ضبني

 صحفب ءابآلا أدبي « ماعلا عمجملا ةعيس نم ةيقاملا ةثالثلا مايالا يفو

 مزايو 8 اهداشنا بحاولا عيراشملا سردو ةحودمملا تاداعلا شاعنا

 دريس ىف ناكا ءاوس © ىوخا بحو مالسو ءودبم هلك كلذ متي نا

 ٠ 0 هتدنامهرو بهارلا

 تالجس ذخأي نا هملعف « هتفيظو نم لاقملا ماعلا سيئرلا اما

 مم ىعدب أم اذهو « مهدحو هيريدم عم ديدجلا ماعلا سيئرلا

 هسسمسأتب 1 سيئر 13 ءاطعاو « رايدالا ءاسؤر ناك 0 نيربدملا

 ءاضعا نيينانبللا نابهرلا عيمج ىدل امولعم نوكمل : ةغصلا هذبب

 ...اذك موي يف مثلملا نيريدملا سلجم ناب نيمرتحلا . .. ريد ةلئاع

 ...اذك ةئس نه ...اذك رهش نم
 مرتصحملا بالا بجتنا دق

 سفنلا رما يف مكنوؤش ىلوتي يكل ًايعريشو ايقيقح ًاسسئر تالف

 هوقد مك رمأت م نمو « انسوقطو انموسرو اننناوق بسح نشل و

 راو « نييناثبللا نيناوقلا مسرت اك هل اوعضخت نا ةسدقملا ةعاطلا

 كوبا هنال 6 هوعبطتو هومو هومرتمتو انسئرو اشبا مسا هوعدت

 متفلاخ دق نونوكت مكناف هيلع متيصع هللا ردق ال اذاو . يعرشلا

 > 6 يني ل عش 54
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 « هجراخو سروخلا يف نم هعمسل لاع توصب بحتنملا مسا ولثدو
 .ريشع مساتلا رومزملاب ًالاح نابهرلا أدبي ماعلا بالا باختنا مت اذاو
 مث مالسلا ةلمق هنولمقيو همامأ نأ سهرلا وثحح هنم ءابتنالا دنعو

 نم ًءادتبا ةعبرالا نيريدملا باختنا يف رشابيو ةسينكلا نم نوجرخي
 1ك د بختنملا ريدملا مزايف . هالعا ريشا اك عبارلا ىتح لوالا ريدملا

 وه هماأما اوثحي نا نامهرلا ىلعو « ماعلا بالا م اما وثحمي نا

 يف نيقاملا ءامدقلاو ددجلا نيريدملا ادع 3 « مالسلا 0 هنولّمقيو

 هنولبقيف مهدي ناكل ا |ذ] لا ديدحاب سلما ماما نوثحي الف مهفئاظو

 . طقف مالسلا ةلبق

 باختنالا 2 ةينوناقلا تلاوشالا (تفصن نمر رك |. لات نم + 6

 «© نيمسا نيب ام ةيواستم تاوصالا تناك اذا اما . ايختنم دع
 فتراف « اههالك اببف توصي نا نودب ةيرسلا ةعرقلا داعت ذئدنع

 بختنملا نوكي « ةيناثلا ةعرقلا ىف هيلع يه ام ىلع ةلاحلا تيقب
 بختنملا نوكي ةيمدقالا ىف نييواستم اناك ناو 1 ر مدقالا اهنم

 06 6 تاشتنالا لفك نم ءابتنالا دعيو - .١5.0 انس ربكاالا اعلم

 ٠ مهيلا نيئسحمالو هلالا برلل ركشلا اومادقب نا نانهرلا ىلع

 2 تاكا يو اك ةسينكلا ىلا ماعلا بالا لخدي ذئدنعو

 بسحي دجس مبللو نابيهرلا مث ءاسؤرلا مّمتارو نمو < مهبيترت

 نا نييعمجلا عيمج دهتجيلو <« لكيشلا عومش ( نهاولا ) ايسر كسلا
 بلطتب امل ًاقفو ) يمهلالا شرمعلا ماما مهنأك نيتماص نعصم اونوكت

 ةوةفارلا ب نرلت راواينسا © كلذ متي امدنعو ٠ يكئالملا مهيوث مهنم



27 

 - لا

 « ءيداه توصب « ةديسلا ةبلطب ماعلا بالا أدبي « روذنلا ديدحت

 مهتاين اورهبطيو ةبوتلا لعف اولتي ناب نامهرلا عيمج حصني هدعبو

 يف سدقالا ثولاثلل اماركا « يئالملا مالسلاو ةيبرلا ةالصلا نيلئاق

 سوينوطنا سيدقلاو ءارذملا ةديسلا ةعافشبو يهملالا هنوعب مدعي

 مهو نيرضاحلا ىلع ولتيو ماعلا بالا ضبني ًاريخاو . ةيربلا بك وك
 نيمدان ةسينكلا نم نوجرخ اهدعبو . نارفغلا ةالص 2« دحس عوكر

 نيتعمث طقف اك رات ةءاضملا عومشلا مداخلا ءيفطيو «© نيئداه نيتماص

 1١- . باختتالاب نايهرلا ةوخالا أدبيو 2« لكيلا ىناج ىلع نم

 نيرخآ نينثا عم اهجراخو ةسينكلا لخاد نابهرلاو ماعلا بالا مقبل
 اصحاف امهو ) نيبختنملاءامسا صحف ةبقارا نابهرلا روهمج نم نيئيعم

 ىلا نابهرلا عفدتو نونظلا عقت الثل ريصي نا اذه بحيو ( ةعرقلا

 ءامدقلا ىلا مضني نا هيلع ديدح ريدم بختنا اذاو © تاماسقنالا

 بتكيو ًالوا ماعلا بالا لخديف +1١- . ةروكذملا ةمقارملاب مايقلل

 زر ركدملا".ةعرقلا ةق ودم يف هعضيو ًاماع [سئر هديرب نم مسا

 بسح رخآلا وات دحاولا نوربدملا هيلي . ةسينكلا نم جرخيو قياس

 . روذنلا زاريا يف مهتيمدقا بسح نامهرلا مهدعب نمو . مهبسترت

 ىلع لمرلا عضي نا < بختتنملا مسا ريرحت دعب © ريسلا بتاك ىلعو

 نم ايش تنعو ةيدورساي تيتا اهمدقيو فل اهفلدو ةقرولا

 ةسينكلا ىلا نامهرلا عمسمج لخدي < ةقودنصلا يف ةيرسلا ةعرقلا عضو

 لخدي مث © سروخلا مامأ نوفقيو © تمحو عوشخب مهمأقم بسح

 ةعرقلا ةبقارا نيبختنملا نيبهارلاو ةعيرالا نيريدملا عم ماعلا سيئرلا

 ءامسا اهملع ةبوتكملا قاروالا ماعلا بالا لوائتمف © سروخلا ىلا

 ريغ اهدجو اذاف <« ةدحاو ةدحاو ابعيمج اهدعيو ًاديدج نيختنملا

 نم اهتداعا ىلا راصيو ذئدنع ةعرقلا يقلت ©« نييختنملا ددعل ةقباطم

 «ةدحاو ةدحاو تاقيرولا ءاصحاب ماعلا تالا ءيدشبي 1١4- . ديدج



0000 

 وبا 1

 ا

 . ةنيهرلا عمفش سوينوطنا سيدقلا رئاخد نيناوقلا ماماو ©« يلوسرلا

 فقارواو ملقو ةربحم ةسدنكلا يف ةءارقلا ىلع ءيهت نا بحيو  ؛

 رسلا نيما عمجملا ءابآ بختنيل -ه . ًالمر ةءولم ةحفصو ةريغص

 005 لقها ىلطلاب رسلا ظفحم :هردض: نيلقثم <« نيعمتخلا نم ادحاو
 كلت ةتملا دحال فشكي ىرا ردقي ال هنا عونب ©« فارتعالا رس

 لخدنلو « هبتكي امع دحال ماع يطعي ال ناو « اهررحي ىتلا ءامسالا

 : ملقلاو قاروالاو ةرتحلا تدعا 8 سلجنو ةسنكلا ىلا هدحو

 اقودنص ليخنالا ماما حيذملا قوف "دعي نا اذه رسلا نيما ىلع - 5

 نودب ةقرو جارختسا نكمي ال ثمحب نيبختنملا ءامسا همف عضيل الفقم

 ةعرق لك مامتا دنع ىتح ءام ايواح ءانا سروخلا يف ءيعيلو « هحتف
 2000 5 ءامسا اهبلع بوتكملا قاروالا هيف ىقلت

 اا ل 07 اترذح قكمملا ةدئاطنشلا تتعالالا ضعمل
 باملا يف 0 فقيف «© ةعاس فصن مودت ةظع ةسنكلا 3

 ىلعو « نيناوقلا ظفحو ةعاطلا ىلع مهايا اثاح نامهرلا ضحيو يولملا

 يذلا ينامهرلا بجاولا ةيمها ىلعو « ةبنلا ةماقتساو يحيسملا لاحلا

 ثحيب نا ظعاولا ىلعو . رهاطلا نابرقلاو هللا ماما ةمامتاب نوموقي

 اوريدي ناو مهلامعا لماكو مهفئاظوب اوموقي نا ىلع نيريدملاو ءاسؤرلا

 ىلع نابهرلا ميمج ضحي نا ظعاولا مزايو © ةبحمو ةريغب مهابهر

 اعلا تالا مك ريل 4مل . لاهبتساو ةرادج لكب مهتاروذن دب دحت

 « مهتاجردو مهمتر بسح نوريدملا ءايآلا هسناج 0 بايلا ماما

 نكتلو « هماقم بسح لك « نوبودنالاو رايدالا ءاسور مهءارو مكربو

 تمصلاو ءودهلاو ةناصرلا ىلع لدت مهتئيهو « اميظنت ةمظتنم مبفوفص
 « ةينايهرلا روذنلا ديدحت كلذ ىليو -ه . ةيهرو عوشخب مانلا

 دحاولا نابهرلا مث نابهرلا ءاسؤرو نيربدملاو ماعلا بالا نم ةادتبا
 نم ءابتنالا دعبو 1٠١- . مهتاروذن بسبترت بسحب رخآلا ولت مهنم

 قش



 ل 1 ةام

 نم سيل هنال . رخآلا مهضعب اوتشيو مهضعب اوليقي وا « مهفئاظو

 اونكميو مهفئاظو يف ءامدقلا لظيل « اعيمج مولبقي نا ءىش ةنطفلا

 لاح لك ىلعو . ”يوسلا قيرطلا يف ًاديدج نيبختنملا نم مهريغ

 . ةحلاصلا مهتين هب يضقت اكو مهل هللا تاماحلإ ىقفو اولعفملف

 نيربدملا تارضح ماعلا سيئرلا رمأيف « ماعلا ممجملا داقعنا لبق اما

 نونودي نوريدملاو © مههرايدا نع ءاسؤرلا تاباسح هل اومادقب ناب

 ءيدتبت . ماعلا بالا ىلا انومدقيو ةنئيهرلا لحس ىف تاياسحلا هذه

 لوادتي ىلوالا ةثالثلا مايالا يفف . ماعلا عمجملا مايا ةعبس اهدعب

 بهار لك ضرعي ثسحي ةينايهرلا ريسل يرورض وه امف نرامهرلا

 ةياتكلاب نودي نا ماعلا بالا ىلعو « ًاديفم هفرعي ام لك ماعلا بالل

 ةطيرش ©« ضاخ لحس ى اهناوديو « هيلع ضرعب ام لك ةطقن ةطقن

 يف < نابهرلا دسري نا ماعلا بالا ىلعو . ةمئالمو ةقئال نوكت نا

 داعتبالابو < ةممةةسم ةين يف كولسلاب مهحصنيو « ىلوالا ةثالثلا مايالا

 نوكتل ةبحلاو مالسلا ىلع مهثحي ناو ©« شغو ةمومذم ةميزح لك نع

 نيحلاص ءانآ اوبختني تاو « ةئيهرلا ناشبو هللا وحن ةهجتم مهتمن

 ىقلت نا بحيو . ينابهرلا ريبدتلا بيلاسا يف ملس قوذ يوذ نينطف

 . ددصلا اذهب ةظع سادقلا ىف ةعاس فصن رادقم موي 0

 باختنا عمجملا ءانآ ريثابي « ىلوالا ةئثالثلا مايالا ماشا 6

 : عاّمجالا اهمف يرجي يللا ةسنكلا لكيم نيزتي نا مزلي 5-0

 لكيهلا ىلع ضرعبل -»# . سدقملا تيب يف نايرقلا رس ظفحبلل -؟

 عمصوب هماماو 6 سيفن ءاشغب ىطغم بدلص رهاطلا ناررقلا ما 051

 يسركلا نم ةتبثملا ةينامهرلا نيناوقلا ليجنالا ماماو « سدقملا ليخنالا



- 

 . طقف مايا, ربشا ةثالث وما نثكاا هنف تتمنت اه .ناكتم

 هنالك ترادص اضنا عممجلا هذه يف : ١ا/0ا/ ةنس عمجم )١4(

 تالامحلا " ضع 2 اما < ريغ ال نامهرلا عي ماع ماعط ةدئاملا ىلع

 نا هنكميف هل فيضيب فطلتلا يف ماعلا بالا بغرب ثيح ةصاخلا

 ىخكرملا اماو 6 محللا مرحن ىلع ةظفاحملا 00 هل ةوافح لمعب 0

 مهتريس قباطت نا مزاي نولسرملا نابهرلا ١ . مهدحو « ةدح

 « انتننابهر نع بيرغ بهار لك -* . نيرغتالا نابهرلا قاب ةنمهرلا يف

 ٠ 7-5 0ك نا ردقد ال

 : ماعلا عمجملا داقعنا ةقيرط يف : عبارلا قحلملا

 يف ًانوده درو اك مايا ةعبس لالخ يف ماعلا عمجلا داقعنا متي

 ءاباآلاو ماعلا بالا هيف عمتجيف . ةينانبللا ةينايهرلا نيناوقلا باتك
 ماقت مث . ةينابهرلا ءابآ عيمجو رايدالا ءاسورو ةعبرالا نوربدملا

 ىلع « ةينامهرلا هاا اهوا: هلا مهتاسادقو نامهرلا تاولص عسبمج

 نطف ماع با باختنا 2 مرو مماطعا دنع ةممقتسم ةمن هءانآ

 « مالسلاو ريخلا ىلا ةنسهرلاب اوعفدمل 6 ةياردو ةنطف يود نسرابمو

 . مظعالا للا دجمل اهنايئب اوددحيو



 كما ١١ه ل

 بح. © سيئرلا رماي ةد.٠ اهمف مقمل ةنيدملا ىلا كاما 220
 . ىشفر هل نوكي نا ىناللا خف ىرقلا ف اماألا بهار هقفارب نا

 اكح ريشع دحا ردص عمجملا اذه ىف : ؤاي«ه ةنس عمجم )+١(

 نا مزاي ١- : ةيلاتلا ماكحالا يهو

 ةبحملاو ربصلاو عضاوتلا يف ةثالثلا لوصفلا اننمناوق ىلا فاضت نا

 ديذدجتل ًاداعسم نيعملا اذوبب سيدقلا دعي فذ ٠١-

 اوناك ولو :ةفقاسالا نكاسن ال ىرا ىغش »م . ةمنامهرلا روذنلا

 < [بثات ةيتابهرلا ىلا نابهرلا دحا داع اذا ل( 000015
 نيردانلا نيب هناكم نوككي « ىلاعلا ف ةدم هتماقاو هتنمهر هك رت دعد

 نع نويئاغلا -ه . نوريدملاو ماعلا بالا كلذ ءاش املاط « ريخألا

 بهارلا -5 . تيوصتلا يف مبقوقح يطاعت مهنكمي ال ماعلا عمجلا

 دواع اذا اماو « هيدي نا ماعلا سيئرلا مذاب « هاخا برضي يذلا

 لبقي ال -» . يلاعفنالاو يلعافلا توصلا أادبؤم مرحبف اذه هبنذ

 مجري اناتخاو «:نيبرالاو ةسماخلا نس :زواجحت نم ءادبألا ربد يف

 ةدمل ريدلا سيئر بّسغت اذا -م . نيربدملا عمج ىلا رمالا اذه يف

 ليك ولا اذه مخ نك « ًالبكو هناكم نعي نأ بحي « ةزيجو

 لخدتس نا هنكم 31 طل نيمدقملا نامهرلا قاب ىلع مدقتلاب ءاعدالا

 تراك اذا.اما ٠ اهذيفنت فلكملا رومالا ادع ان ىرشا نر ف

 ةثوا ماعلا سئرلا لمف «دتشاو ريش سلا ريدلا نع بسغتلا

 سيئرلا ىتح نم + . سيئرلا قوقح لك هل نوكت هنع الكو نّدعي
 5 نومأملا دانعالاو داحآلا مايا « عاّتجالا ىلا وعدي نا يريدلا

 217 اير“ ةغاع "كمل مودت ةمحور ةشقانم لجال نامهرلا لك

 ةنسلا يف ةرم نيريدملا ىلا تاياسحلا مدقتب ماعلا سيئرلا مزتلي

 ماعلا سيئرلا ردقي 1١- . اهنأشد د اودسو 55



 د

 .هنع ابئان نّيعي نا نيربدملا مم ىلعف هبايغ لالخ يف امنا “« مهعمجمب
 0001 0 ةففانألا تافالخ يف اولخدتي نا نامهرلا ىلع روظحم »ع

 «ماعلا سيئرلا ندا نودب ءاسنلا تافارتعا عاتسا ىلع نابهرلا ردقي ا

 . جضنلا نس نيغلاملا ىلا الا كلذ اوضوفي نا نوردقي ال يلاتلابو

 اك « ةيندب ةهاعب باصم ةئمهرلا ىف دحا لبقي ال نا يغني -ه

 نم ناك وا نامالا ل ا لبقي ال هنا

 هراتخي يناكملا سيئرلا -+ . ايحيسم حبصاو يحيسم ريغ لصا
 نيناوقلا حمست ا فاك ببسل هلزع هنكمي يلاتلابو 6 نيربدملا عمن

 01 ةظفاحملا ضتخم رمآ ى قاكملا سئئرلا خّبويو حصني نا .ريدمل
 لمعي الا بحيبف روبملا ةراداب ًاصتخم رمالا ناك اذا نكلو . نوناقلا

 «هبيغ نع وعرب مو ًاثالث يناكملا سيئرلا ريدملا هّيني امدنعو . كلذ

 اذا م . ماعلا سيئرلا ىلا كلذ عفري نا ربدملا ىلع بجاولا نمف
 حبصاو اينلعو ًاريبك ًامرج ذئدنع فرتقي هتنيهر نابهرلا دحا كرت

 نيذلا داّبعلا نابهرلا -4 . ةنبهرلا ىلع عوجرلا ىلع رداق ريغ
 ءارجا مهمزاي 2« ابنم ًاءزج حبصتف انتنبهر ىلا مهتريدا نوماسي
 «ةيرسلا ةعرقلاب انتئمهر ىف نولبقي اهدعبو « ةدحاو ةنس ةدم ءادتبالا

 هلماعيل ماعلا سيئرلا ىلا هرما عفريف ريدلا كلذ سيئرب صتخي ام اما
 . ماعلا عمجملاب كارقشالا يف ىحلا ةنبكلا ءابآلل - ٠١ . ةنطفب

 ماكحا ةعبرا تردص عمجملا اذه ِف : اا/”* ةنس عصب قرا

 ريدملا لمك ول قحي ١ : ةملاثلا يه

 اا |دد وأ ريدملا قخ نم 7+ .٠هسفنب نيدملا ىوقح لك
 ةوالت ىلا يىناكم لا سيئرلا ةوعدب فطلتي نا هيلع نكلو <« سروخلا

 عبرا لك ةدحاو ةرم الا ةنيدملا يف ةعونم ةداحشلا - » . ماتحلا

 اذا + . نيربدملا مم نداب اهب حومسمف ىرقلا يف امأ © تاونس



 ”“ لن <

 ةماسرلا نم مرحيف ةنيهرلا نم ةيناث ةرم جرخ اذاو ©« تاونس م
 ةعرقلا يدتبمال يمري نا ىلحلا سيئرلا ردقي ال - ؛ . ةيتونهكلا

 هحنمي ماعلا بالاو . ماعلا بالا ىخضر ىلع لصحي مل دعب ناك اذا

 دحا كرت اذا  ه . ام ةبوعص نم كانه نكي مل اذا ةصخرلا كلت

 ىلا عوجرلا بلط مث <« ماعلا ىلا لخدو ينابهرلا يزلا نابهرلا

 كلذبو . نيربدملا مم ىضرب الا لبقي الف « ًاقح مدان وهو ةنبهرلا
0 0 

 اريخاو 5 ةسدقم ةحرد ةبأ وأ ةفمبظو ةيآ ىلع لوصحلا 0 قحلا دقفد

 87 هت 6 له اهنع احراخ ماقاو همدسهر نم نامهرلا 6-55 رح دا

 ئئليارط ةنيدم يف عمجا اده دقعنا :.. ا 2 عم )١١(

 ماكحا ةثالث ىلع ةقداصملا ثترح همقو

 نيدلا نيدحاجلا ىلع اوددرتب نا نابهرلا ردقي ال ١- : ةمتآلا ىه

 ًافوض مهولبقي نا مهنكمي ال ا « اهللع اوتو ةئيهرلا نم اوجرخ

 براهلا بهارلا دس ” :٠ مهبيداك اب ةوخالا اودسفب ال قح ©« مهرايدا 2

 لبقي ال « ليطابالاو سئاسولاب اهمده ًالواحم « ةنيهرلا ىلع “م يذلا

 تافارتعا عامس مبنكمي ال نابهرلا - » . قالطالا ىلع ةنيهرلا يف ةيناث

 . ماعلا سيئرلا تذا نودب ءاسنلا

 ماكحا ةرسع تردص عمجلا اذه ِف : اا/5؟ ةهئس عم 06

 لاوتالا تناك اداو 5 ةيدعلا 2 هرم رايدالا 03 هسفند ناو ا

 اذا «# « نيربدملا دحا هناكم دفود نا لاكتسش 0 نوذ لوح

 قلعتت ةلأسم مس> نوردقي ال نوقاملاف © ةعبرالا نم ريدم صقن

 هه

 م ةحورطالا



 © ل

 ىلعارق هللادبع نرارطملا نال 2« تاحرف لياربج بالا اماع ًاسئر

 00 ا ل ل را ل © تررل هش أ له فسقس
 تاداعلا نم ةداع لامها ىلع ريدلا سيئر ردقي ال ١ : اهنايب ىتآلا

 ”اداورلا الو هلثكو ةروشم ذأ دعبو ةرورض نودن ةمنامهرلا

 00 اس | سنكرلا تالل راكفالا فثك رابعأ بحمل ؟

 . ةيقيقح ةرورضل الا نييناماعلا ماما نابهرلا خيوي' ال نا بجي

 لك يف هسفن ةحارل ىلصي نا بحسف نابهرلا دحا يفوت اذا 4

 موي نيعبرا دعبو < ةعطقنم ريغ ةعباتتم مايا ةعست ةدم ةينابهرلا

 يف هيلع ىلصيف ةنسلا رخآ يف امإ « ةنسلا فصن يفو « هتافو نم

 مقااك 0 0 ل ل راك ماقيو - طقف هنف يفوت .يذذلا رذلا
 نولتيف ةوخالا اما . ةنبهرلا لك يف هعيفش دبع موي يفو معساتلاو

 سرد هنكمي ال يدتملا - ه . مايا ةعست ةدم ةيدرولا نه ًامسق

 سيئرلا هآر اذا نكلو « ةينابهرلا روذنلا هزاربا لبق ةينايرسلا ةغللا

 . بولطملا سردلاب هل حمسي نا نكميف كلذب ًاريدج

 7 ا اكس ”تردص عمجل ا اذه يف : لايام ةنس عمج (9)

 : ةمت آلا يهو ىنامهرلا نوناقلا نم ةيساسا

 يضقي نا لبق ةسدقملا تاجردلا لبقي نا بهارلا ىلع مارحت ١-

 نا هبلعف ةرورضلا تضتقا اذا اماو « نينس عسب ةنمهرلا يف

 انخ لا ءادننالا تافوا تدادم - ” كلذ نيريدملا عمج نذأتس

 بحنف هبتاج ىلا ةمزاللا تاوصالا يدتنملا زحب ١ اذا ةبرحتلا دعبو

 اا هلع هك م كرتكلا نابهزلا دحا كت اذا ا # .. هحرست

 داع اداو . نيماع نيعمم ةدم يلعافلا توصلا مار عوجرلا ًايلاط

 ا ادا لآ افلا ذك رحت ىرشأ ةرمأ طوقسلا ىلا

 هتماسر ريخأت مزايف انهاك نكي مو ةئبهرلا نم بهارلا جرخ



 د

 يف ملكتلا مهنكمي رفس يف اونك ىتم م . ةيلقعلا ةالصلا كرت

 نم رثكا ماعطلا لوانت مهنكمي اك ©« تمصلا ابيف روما اقرا

 ءاضق نامهرلا ىلع روظحم - ؛4 . رايدالا لخاد امه حومسملا نيفنصلا

 - ه . باش بناحي مونلا م”رحم هنا اك ةأرما هنكست تدب يف لبآلا

 ىتم 5+ . برشلا نوبلطي امدنع رفسلا يف عوكرلاب نابهرلا مزتلي ال

 58 لكالا تفو مكتلا |هنكع رايدالا جراخ اهزدعت نامهار لدحو

 ةصاخس ةمدخب وا ةيئاعرلا ةمدخلاب اوموقي نا نامهرلا نككمي ال - 0

 . ماعلا بالا ىضر يك لعتو © ىوصقف ةرورضل اللا هما مهن وٌؤس

 نا مهنكمي ال اك انركذ اك ةسدقملا تاجردلا لوبق مهنكمي ال ٠

 مدحخأ ردقد 0-١ لا ن.ربدملا عض ىضر ىلع لوصحلا لعدو هدمح

 . ةسدقملا تاجردلا ىلع ًالصاح نكي مل نا رخآلا ىلع مدقي نا

 "ت :نم. رمثاعلا 2 عمج ا اذه دقعنا : ا١ا/لا١١ ةنس عم (ا/١

 هنسف» تردنضو ةروك ذملا:: ةنسلا نم

 روذنلا يف مدقتمال وه مدقتلا ىح للا :نايش ىلاثلا ضئارفلا

 نيمئاقلا وا ةسدقملا تاجردلا يف نيجردملا نابهرلا نكلو « ةينابهرلا

 مدقا ءالؤه ناك ولو مههريغ ىلع اومدقتي نا مهنكميف فئاظولا ىدحاب

 يدلا سيئرلل وه ءاسؤرلا نيب مدقتلا ىح - ٠١ . رذنلا يف مهنم

 . رايدالا ةمقب نم رثكا هروبمج

 ٠ت نم ريثاعلا يف ممجملا اذه دقع : ١ا/4١ ةنس عمجب (4)

 هه“ بفيتناو 4 ةروكدذلا ةلللا ف
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 هد ١١٠ ل

 ام رجؤي ناو بناجالا مم ىطاعتي نا هليكو ةروشمب هنكمي  ؛

 ايف هنابهر مميدقت ةلأسم يف فرصتلا هنكمي ه . ًايرورض هارب

 ا . ًاضيا هحيرستو ءيدتملا لوبق هنكمي - + . ًاسانم هارب

 دعب < طقف مايا ةدمل نروناقلا داوم ضعب يف مساوي نا هنكمي

 ءاطعا هنكمي - م . ةنبهرلا يف دشرملا بالاو هليكو يأر ذحا

 هنكمت ةلاح ىف ناك ىتمو « طقف شرق نيرشع غلبم ضرق وأ ةقدص

 7 دلتكوو ىار دحأ بحبف كلذ نع ديزب ام اما 2« كلذ نم

 ' منحلا اذنه ىف زرق اما كابف نيثدتملاب قلتي ايفو : اكلات

 فوثلا ةشلتبو ماع افارتعا  بلاطلا فارتعاب دس ءادتبالا نمز ١-

 قدصتي ترا يدتمملا ردقي ال « ءادتبالا لالخ ىف »  . دوسالا

 0 دكدالا ريد كرا ردقر ال 027 كرولا" ندا: نوذ :ةتملا ءىشن

 00004 ةساف ةروازخ كانه» نكت ١ كولا ربد ىلا د

 ' ةكند] كودب سلحن نأ الو سيئرلا بالا روضحب لكتلا هتكم

 0و دك ذو © ةئهرلا هلاخن قلعت اما ئف راشتست ال - ه

 اةكاقملا لوعد ةنكع_ الخ 2 5 .٠ لوقلا مدقت ا” ةسدقملا تاحردلا

 ا للا اذا © [سرطلا نيل ةيكف ال - 97. نسئرلا تذا + تود

 فشكي نا هيلع - م . ءادتبالا يف هنم مدقا يدتبم وا رذان بهار

 نوكي نا هيلع 9 . لقالا ىلع عوبسالا يف نيترم سيئرلل هريض
 . نوناقلا رماوا ماتا نم عنمي الثل جراخلاو لخادلا يف ًالماك املس

 .كلذد ىلع ةقفاوملاب نيردانلا عارتقا نودب روذنلا زاريا ة

 ةاهرلا روذتلا هزاربا لبق نيردانلا بوثب حاشتالا هتكمي الا ٠

 عم ةدئاملا ىلع اوسلحي نا 00 0 0 اذه ف
 رافصالا ف مهنكمي سس إلا ٠ ا ءارو رمل ال 1 جراخ ناقل
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 ةنراطم وا اماكح اونوكي م نا نيبناماعلا نم نيفوتملا تازانج يف

 .٠ انامهر وا

 ىف اوكرتشب نا نامهرلا ىلع روظحب -ه . انتنيهر ىف © ةنمهرلل

 ةينايهر ضئارف تردص عمجملا اذه يف : 1970.8 ةنس عمج )١(

 يف ام ةفيظو لغشي نم لكب ىقلعتت
 اع ريدمل ١- : مهلاوحا هذهو نوربدملا : الواو . ةنيهرلا

 ةدئاملا كابي نا هلو ©« ناكم لك ىفو ةدئاملا ىلعو ةسينكلا ف مدقلا

 .يناثلا ماقملا هل ةلاحلا هذه يف نال « ماعلا بالا روضحب سيل نكلو

 « يلحلا هسيئر روضحم كلذو بهارلا خبرويو رذني نا هنكمي

 سدئرلا بالا عم مكتيو ىتبسي ناب ةقابللا ىلع ظفاحي نا هلع امنا

 هنكع دع .,. رااثآلاو خيبوتلا ببدس هل ًاحضوم « رمالا اذه نع

 عاّتسا هنكمي ا © ةيحورلا تاروشملا يف نابهرلا لاوقا ىلا عاّتسالا

 سيئرلا يأر فلاخي نرا ردقي ال اما « هنم اويلط اذا مهفارتعا

 هنكمي -4 . ةيوخا ةصحمو ةروشم نع الا ةرادالاب صتخب امف ىناكملا

 سيئرلا هّنني نا ًاقباس هيلع نكلو < يريدلا سادقلا يف ظعي نا

 دعب قأي هماقم ناف « ًاسامث ريدملا ناك اذا ه . كلذ ىلع

 . ةيتونهكلا تاجردلا اولبتقا نيذلا دعب ةسينكلا ىفو « ةنبكلا

 اذه يف ررقت ام كبلاف نيملحلا ءاسؤرلاب صتخي امف اما :٠ ايناث

 هلمك و رامشخا هنكم #١ < ماعلا فلا رعأ تود تاحردلا ىلا

 هلكمب ا و فاك ببسل الا امهلزع هنكمي ال امنا « ًاضيا مونقالاو

 )2 ربع ال اأشرغ نوسمح هتممش انيق ريدلا 2 ءانملاو ءاديسلاو عبسملا

 فرصلا ناك اذا اما . مونقالاو ليكولا ةروشم ذخا دعب كلذو

 . كلذ يف ماعلا بالا ةقفاؤم ذخأي نا هيلعف ةمسقلا هذه نم رثكا
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 ءآدتبالا دانع نا ريدلا سيئر عبطتسي ١ ؛ ةيلاتلا يه ضئارف
 ةنس ةياه يف ماتلا ىضرلا لني مل ءيدتمملا ناك اذا « ةنس نم راك

 نذا نود ةسدقملا ةحردلا يف نابمهرلا دحا لمق نم - *؟ . 1

 0000 0 ةئاشرلا ىف اوضع نوكت نال الها دوعن ال © سئرلا
 وذ باتك ريدلا يف دجو اذا - + . ماعلا عمجملاب اسأر هتلاح قلعتت
 . رخآ ءيشب هلدبي وا هعيبي نا سدئرلا ىلع مرحيف ةدحاو ةخسن

 ميطتسي 3 711 ةاسناو ةظقن لكي َكلِذَو هتراعا ىلع رادقن اغا

 0 رشف هنكلد “6 0 ةداحشلا لمعب بهارلا مزاي نا سيئرلا

 . هيلع لوصخلا يرورضلا نم (طفف قيدحلاو ءىش ةداحشد هرمأب

 00 07 ةناللا ةساكر هذه لرعفملا ةيراش ةداعلا تماذ اذا
 هنكمي هدحو ماعلا عمجملاو « انوناق فئدنع ربتعت ( نينس 4 يا )

 300 9000 ناثلا لع لوألا رندملا مدت. 75 . اهتيثت وا اهءاقلا
 نا بحي بيترتلا اذهو . مبارلا ىلع ثلاثلاو © ثلاثلا ىلع يناثلاو
 . ناذئتسالا لاح ىفو < ناكم لك يف هيلع ظفاحب

 اهسفن ةنسلا نه ناريزح نم نمأعلا ف : يو" ةدض عمج (ه)

 نوريدملا فاضا هيفو « عمجملا اذه دقعنا
 ينمي نا ناطلس ريدلا سيئرل ١- : ضئارف سمخ ماعلا سيئرلا عم
 الا طريش ىلع 2< يحورلا بالاو هلبكو ةرزاؤمب ريدلل اقفاوه هارب ام

 نيدمسي نأ ردقمف ال رص نامنملا ناك اذاو . نوبدلاب ريدلا ظبس

 ريدلل كلم يدتمملا هكلع ام نا ”  . هيسوؤرع ةروشم ذخا دعب

 نه -# . هب قرصتي نا سيئرلا ردقي ال امينا < هيف مق يدلا

 .ناريزح 9 ف عقاولا اذوهب سيدقلا دمع ىف روذنلا ديدحت بحاولا

 نيناوقلا ىلع يهيودلا نافطسا كريرطبلا ىداص مويلا كلذ يف هنال

 مهرايدا نوبه وا نومدقي نيذلا نابهرلا لوبق نكمي -4؛ . ةينابهرلا



 ا/ ب ٠ ١ 0

 3 0 ريدلا ىلا لوخدلا ءاسنلا لع روظحم ع © وة ةيناطم لمعي لب

 ةدئاملا ىلع ةءارقلا تام . ريدلا يف ماني نأ نإ

 ل

 دقعنا ةنسلا هذه نم راذآ ١؛ يف ؛ ١هو9 ةنس عمج (؟)

 ءاوح بالا هيف طحو ماعلا ممحملا

 « ةينايهرلا ةياغ رّثغي نا دارا هنال 2« هتفيظو نع ماعلا سيئرلا

 كرب رطبلا تيل عمجما اذه ىو : يلعارق هللا دمع 200000- بختناو

 نانهرلا لكو «.نينثاشللا تامهرلا نيناوق ؟١/ء٠ لل يهودلا نافطسا

 ه0 قدام عمجملا اذه ىفو . رقفلاو ةفعلاو ةعاطلا روذن اوز ربا

 ءادتبالا ةدم نوكت نا « ًآلوا : ةيلاتلا ةثالثلا نيناوقلا ىلع نوردملا

 « ريدلا نم هدحو جورخلا بهارلا ىلع مارح © اناث © ةدحاو ةنس

 . ردانلا يذ نع افلتخم نيئدتملا يز نوكي نا بحي : اثل#

 هللادبع بالا 52 عمجما اذه يف : ؤا/.ء# ةئس عمج (*)

 « ةينابهرلا ىلع اماع ًاسسئر ىلعارق

 تاجردلا ىلا .مدقتلا مسطتسي ال ادحلا تا توردلا 220 07

 نرايهرلا ىضر لاش نا نود « ةينامهرلا روذنلا زارباو ةسدقملا

 « ًادبا ةسدقملا تاجردلا لقي نا ردقي ال ىدتسملا نار < 0

 . نيرذانلا تاسهرلا مها تأ

 هللادبع بالا تدشت ررقت عمجما أذه ىف : ١الءم ةنس عمج (4؛)

 9.2. امي اناغ استر لعارت

 تس اضنأ تردصو . ه ريغل وا هني فئاظولا نم ةفمظو نامهرلا



 د ةفب نس

 ع 0 :

 هنا ا

 ىدل نوكي ىل اهانفضأ « ةثالثلا لوصفلا هذهو . ةيوخالا ةبحملاو
 ظفح يف ًاريبك ًادضع مهل هذه نوكتو دحوم ماظن نابهرلا انئازعا
 3 0 لكلا لوصفلا هذه نم ةدحلإو“ فلاخم نم نا ىلع 2 نوناقلا
 ةمنامهرلا روذنلل ةااضم فلا نوكت ١ نإ ةظبرف اكد فرتقد
 : مهريغلو ةوخالل 0 ةمدسم وأ

 ظ» نيمرتحلا ةفقاسالا انناوخلا ةروشع ىلوسرلا انناطلس نحنف د»

 ةايحلاب معنتلل اهيلع ظافحلاب يصونو نيناوقلا هذه ديدج نم تين

 001 رز امدتع بهار لك تأ ( نلينو ) . ةطومفملا ةقادلا
 فرتعا دق نوكي نا دعب ىكئاللا مككسالا سدليو « ةينامهرلا
 هاياطخ نع الماك انارفغ حبرب « سدقملا نابرقلا لوانتو ماع ًافارتعا
 © بيمحلا انصلخم حيسملا عوسي انديس تاقاقحتساب كلذدو © انك
 نيسددقلا ءابالاو راهطالا لسرلاو « هللا ما ءارذعلا ةديسلا ةعافشبو
 ىطعا . ةسدقملا ةمكسنلا ةايحلا اوساعو هللا ةدارا اولمع نيذلا لكو
 . « ١الالو ةنس 7ت اا يف نيبولق ريد 2

 : ةماعلا ةينابهرلا عمصاجتا ١ أهلا

 رام ريد 2 دقعنا نيريدم عمج لوانا : اال ةنس عمج 6

 رسشع يداحلا مولا يف يارشب عشبلا
 . ءاوح لياربح بالا ذئموي ماعلا سدئرلا دهعب ١941 ةنس ”ت نم

 كلا - ١ 4 تاسيرتلاو ةمظنالا نم يلي ام ررقت عمجما اذه ىفف
 انا [كسإو نوكت نأ نود اطبخمو ًالصفم ينامهرلا يزلا نوككي نا

 برش نا بهارلا عميطسي ا ارادت ميكسالاو « اقمض
 مب . مكار وهو برش انهاك نكي مل اذاو « سيئرلا نذداب الا
 اا ا كالا ىف اورد دفا اوك نم ةشهزلا يف لبقب
 عكري الف بهارلا نهاكلا اما © مكريلف ماعطلا ةدئام بهارلا لخد
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 لالخ ىف نيريدملا دحا ةلاسر حتف اذا 1١١ . همغ نع وعرب ملو

 نا٠ب ومس . نيناوقلل ًاداضم دمع رمان ذآ 000 ١ مهعمم داقعنا

 نع هليزنتل © ماعلا بالا هفرتقا ول © يفكي بونذلا هذه نم اينذ

 « . نينس ثالثلا هلاكا لبق هتفيظو

 « اهبجومب ىشمتت نا انتينامهر ىلع ناك ىتلا طياوضلا ىه هذهو

 هيلطتت ام مايقلل ًادادعتسا صيخرلاو يلاغلا لذب نلع متح ا نع

 تيبثت مهاطلس ءلمع اوؤاش نيدلا نيسيدقلا انئانآ ملاعت هب ريشتو انم

 يهودلا نافطسا كريرطبلا مظعلا ريحلا ءابآلا وبا مهو : نيناوقلا هذه

 اةمصق 81 لع الوآ قدام يذلا قرسملا رئاسو ةيكاطنا كريرطب

 هةفملخ مث © .١1/6 ةلس نينونق ريد ىف ةفقاسالا ضعب روضحن

 لوصف ةثالث فاضت نا ءاث يدلا ىنورصحلا داوغ فوقعت كرب رطملا

 ةمحلاو رسصلاو عءاضتألا نع يهو ماعلا انعمت اهلبق دق ناك ىرغا

 صضعب روضح هللا همحر هتطنغ ضيا اهبلع ىداص دقو ©: ةرخآلا

 نيتنسلا نا هللا ناوضر تامالع نمو . نيبونقب هيسرك ىف ةفقاسالا

 هذه ترا ىلع ةدابشو ًالملد اتناكو ؛ ليبوب ىتدس اتناك نيتروكذملا

 رقفلا ليبس انل اوطتخا ىلوألا نيسيدقلا انئاإآ اياصول ةقباطم نيناوقلا

 + ةعاطلاو# هللا ١

 :داوع بوةهي كريرطبلا نم نيناوقلا ىلع ةقداصملا صن ٠ اهناث

 دق انك يتلا أهتم دقم عم ريسع .ةيسلعا لوصفلا هذه ىف انثحب دقل و

 انك و « اهيلع هتقداصمل يهودلا نافطسا كريرطبلا انفلاس ىدل اهاندن"”ا

 متالملا نم انيأر امنا . انتيك ريرطب لالخ يف اهانتيثا دق اضيا 0

 ربصلاو عضاوتلاب قلعتت ىرخا ةثالث ًالوصف اهيلا فيضن نا ًاريثك



 دس وو ل

 ةعيراو ماعلا سيئرلا نم فلؤم ىنابهر ةرادا سلجم مهرما ريدتي نا

 متلي سلجملا اذهو . ةماه ةفيظو نولوتي نيذلا ءابآلا نمو نيربدم

 هتطلسو . ماعلا عمجملا ىعديو مايا ةعبس ةده تاوئس ثالث لك ةرم

 كدا تردد تحن ام اها .اننساهر قى ةعاق :ةظلس لك ىلا دنع

 000 ملحلا اهو <. نريدملا 0 قلعتي هناف ةينامهرلا ىف ةيراجلا
 نكح ناطلغر ا عمجملا يف نوبختنملا نوربدملاو ماعلا دل

 لك مئنتلِي رد ماعلا عمجما اما الا هك « ماع لماش نيريدملا

 فيرصتو نيناوقلا ظفحنو « ةيداعلا نوؤشلا/ صتخم ام لك اما

 مودت يذلا يريدلا سيئرلا صاصتخا نم وبف فئاظولاو لافشالا
 ةدمل همست وا هلزع ف رامخلا نرايهرللو ) ا ار كر دا هتاطلس

 ثالثلا مامتا لبق هلزع مهناكما يف نا ا" < ىرخا تاونس ثالث

 طقس اذا ١- : ةئلاتلا بونذلا نم اند فرتقا اذا ةروكذملا تاونس

 ةفمبظو هنم لاش ك نامهرلا 0 له وسلا ادا 0 ةقطره 2

 00000010 ا ترلملا اطلس اناره ثدلت' ةتاذل لحتتا ادا“ خ د ام

 رمالا فا فرع ولو ىح م هوراتخ نا نامهرلا ىلا زعوا

 ةرابطلا دض ةئيطخ انلع فرتقا اذا -ه . روكذملا رايتخالا دعب

 اظل ردع ماعلا اذه روما يف لغوت اذا - < . رقفلا دض وا

 ولو « هعنمي اب بيصأ اذا - 7 . تاراذنالا كلت ىلا اعمس خصي مو

 لسكلا تارامأ هيلع ظحول اذا - م . هتابجاو مممتت نع ©« ضرم

 اذه راثا اذا امس الو « ةدومحملا تاداعلاو نيناوقلا ظفح ىف نوابتلاو

 ةفرحعلاب رهاظت ادا دس # ث ع سوفد ق 0 1 لمعلا

 ام ةفيظو لين نم ةوخالا دحا نكمل عادخلا وا شغلاو ةوقلاو

 نيريدملا ”دمحا كلذ ىلا هبّسنو شبعلا دغرو خذملا لمعتسا اذا - ٠١



 ا

 ل

 : ةكراطبلا ةداسلا اهتبا يتأأ ةينابهرلا نيئاوقلا ةمدق» لوا

 ىنتعت يذلا حالا اما . نيمآ سدقلا حورلاو نءالاو بآلا مسي

 ةمق رمش 0 دجم « نيسيدقلا انئانآ نم انملا ةماسملا ا ةامحلا

 روقولا يماسلا انحويو ريمكلا سوملبساب « ةن رك نيمحلالا نيماعملاو

 «ةيكسنلا ةمكئالمل ةايحلا يماعم نم مهريغو يوابوطلا ينايرسلا مارفاو

 اركرتو. “ سدا بوثلا اوماست هنم يدلا سوينوطنا سيدقلا دممالت

 أبم ربدتن يل مهميلاعتو مهنيناوقو امح ل مهتامح تامصي انل

 ..يم وو ا تحسملا

 راصتخاب نمصضنت امكست الصف ١ مب 2 هاك هانزحوا كلدو 4 ًاليبس هملا

 ن وقدمعد نيدلا ىلع هياعبتسا لهسد 5 ش هأنسمت رو 0 مهاياص وو مهعت | 0

 .٠ مهبول نودتربو مهتامح

 نم ناك 6 0 ير :ءورص ةمكس ملأ ةامحلا ف 1 8 نا ايو



 والثلث ١ -

 دقعت تناك يلاتلابو « ةينامهرلا لاوحا لك ى "ل مر را

 مسار اهنع ردصتو اهلاوحاو اهعاضوا سردل ةينابهرلا يف عماجم
 يحلا نيناوقلا ىلع تديز < 78١ه ةنس ىفو . ةنمهرلا جامتحال ًاقفو

 داوع بوقعد كرب رطملا اهبلع قداصف < ىرخا لوصف ثالث اهنع

 يلوسرلا يسركلا ىلا نابهرلا لسوت < +١٠7 ةئس يفو . ينورصحلا
 اال] ةروك للا |1) لوصفلا كلت قع ةيربحلا ةقداصملا مركتي نا
 ردنكسا لياخيم ماعلا بالا ىلإ بتك يناعمسلا فسوي ةمالعلا نكلو

 00 الإ 1 لع قدح ال قامورأا لوسرلا يمركلا نا هل لوقي
 دحا وا وه امور ىلا روضحلاب هيلع حلاو © ةيدب نيب يتلاك ةلماك

 "اناا ةناهرلا ةلضقلا هده |وارردتنل هيرب

 0 ةدردرمللا ( ١م | قتاوقلا كلت ةرآ كرداو «© امور: ىلا طاش

 ( الماك انوناق وا) ًالماك ماظن فلؤت نا نع ةديعي تناك « ةنمهرلا
 بالا عرش « ذئدنعو . ىمظعلا ةيربحلا ةقداصملاب زوفي ناب ًاريدج
 ىسسدلا فاصاوب بالاو هسفن يناعمسلا ةمالعلا ةرزاؤمب « ماعلا

 انيعتسم ( ديدج نم اهقيسنتو ) نيناوقلا عضو يف 2« يواتنكسبلا

 نيحتاسلا لوا سلوب رام نابهرو نيمعوسلا ءابآلا نيناوقب كلذ مامتال

 ىرخالا تاننابهرلا نيناوق نم انقفاوب ام لك ذخأن اننا » : للئاقلا

 ردا انقفاو ال 0 كرتنو



 ب وأ ا

 امور يف هعضو مت ًافيلأت [ةح تناك ةينائمللا ةمشامهرلا انئمناوق نا

 نيناوق امورب اهمنف تعط ىلا اهسفذ ةنسلا هذه ال لا <

 : لوقنف اهددصد ند ىلا انتلضف نع ةدحوم ةرظن ىلنلف

 ةيريدلا ةامحلا ىانتعال نانمل ىلا نوسلحخلا نوسينو#ما لح 07

 نمو . مايالا كلت يف ةدئاسلا ةينامهرلا ةاسحلا ةفلاؤم ىلع اوردقي م

 (دابعلا رايد ةفورعملا ) ةينامهرلا رايدالا ةسلاغاوراز نا دعب « مش

 ةينابهر ةمظنم سيسأت ىلع ةمئاقلا نيمينب سجرج نارطملا ةروشم اولبق

 ءابالاب رمتسملا مبكاكتحال ارظنو . ةقتسمو اهاوس امحأ ةدرفنم

 ةيكشنلا مهتيناوق نم الصف +٠ اوعضو « نييلمركلاو نيمعوسلا

 يماسلا انحويو ينايرسلا مارفاو سولسساب نيسدقلا تاباّتك نم ةسيتقم

 رهاضظو . ريبكلا سوينوطنا سيدقلل ةبوسنملا نيناوقلا كلت نمو

 . نييعوسيلا ءابالا نيناوقب ةماعلا طياوضلا كلت ضعب طايبترا نامعلل

 مهتينابهرل ةيساسا ًاموسر ىروسسؤملا ططخ نيتاوقلا ةمدقم يفف

 نيريدم ةعبرا مم ةدحاو ةمأع ةسائر تحت اهوعضو ذا « ةدددجلا

 ثالث لك اهف ماعلا عمجملا ةماقا اوركرق م لو رتل 007

 ةوعس ملا اهذختا يرادالا زاهجلا اذه ةئمه نا مولعمو < ةره تاونس

 ىلا ١١ ]| لوصفلا هذه رصتخا دقو . نيملمركلا ءابآلا نوناق نع

 نافطسا كريرطبلا اهتّيث ىتلا يهو « ىلعارق هللادبع بالا طقف ٠6

 1١و ٠+ هةر ِق يوودلا

 ام < انركذ يتلا ةلملقلا ( الصف ١١ ) نيناوقلا هذه نا ىهديو



ِ ١ - 

 « درطلا ةبوقع ىف « ةبوتلا ناكم يف « ليلطالاو ناكملاو توصلا

 يذلا بيترتلا اذه ىلع فوقولا دعب ًامزاج ًاديكأت دكون نآلاف
 صوصخلاو مومعلاب تافلاخلا ضرع يف ىقيسنت دجوي ال هنا « هانطسي
 « نيسسلوملا ءابآلا نيناوقو اننمناوق يف الا هانرسشن يذلا لكشلا ىلع
 اهل تذختا دق ةينابهرلا اننيناوق نا هالعا هانررق 5 ررقن يلاتلابو

 اا 5507 اذ لتسا تلك 6 لوالا كسايلا سلوب  نسدقلا ناتاوق داهم

 ةينابنلا ةجيتنلا

 000 راطلا نك ةناسالا انلواح © ةانحيتتا :ىدلا جينلل ا ريشت
 عضاو وه نم لوألا بطملا يف انحرشف « نيزباتم نينثا نيبلطم يف
 وا ابلهانم اًنبا يناثلا بلطملا ىفو « ةينوراملا ةينامه رلا نزيناوقلا

 ا اا | هذه اترتسم لع توفسأ اننا نظن الو © اهنوصا

 تناك ىتلا تاقالعلا ىلا ةيافكلابو حوضوب انرشا نيناوقلا فلؤم انّمع

 ديدحت انملع البس راص ”مث نمو « ىرخألا تاينايهرلا ىلا ةلصب "تق
 ل مهنونأق فيلأت ىف نوسس ملا هاذتحا يدلا يلاثملا ردصملا

 ههحتا يذلا يئاهنلا هاحتالا تابثا ىلع انمدقا < يلاثملا ردصملا ديدحت
 ةنيدم انتنامهر نرا هلابب رط## ناك نمو . نيناوقلا هذه وعضاو

 « اهاوس نود ابوروا ىف ةروصحم ىرخا ةيبنجا ةنيهرل اهنيناوقب
 وا اهب عمسي نانبل يف دحا نراك امو © قرشلا يف اروح حبصنل
 ؟ اهيلع ملكتي

 ةيناثمللا ةينامهرلا اننيناوق نا ًاديج انك ردأ نا دعبف « نحن اما
 ىلا ةركفلا ذل اه كاردا انملع ا راض ؛ امور 3 تفلأت لق



 2 هب 4,

 اوضرفي نا نولكوملا راوزلاو ءاسؤرلا عيطتسي رايدالاو تاعطاقملا

 ا نوكت ال نا طرمش مهتاعطاقم 2 ةيصوصخ صضئارف صعد

 « ... ةيناهرلا ىف ا لرتسلا انك 0

 ةينابهرلا نيناوقلا يف ةحورشملا داوملا بيترت يف نأ ظحالن ًاربخا

 ايراقت ©« ةيسلوب ما ةنانمل ةينوناق تناكأ .ءاوس اهددصب نحن كا

 نيب ةلماك ةدحو ىرن ثيح تابيدأتلا ةيضق يف امسالو « ًاريبك

 سماخلا مسقلا يف أرقن : .ةملاتلا ةنراقملا نم رهاظ وه ا سرا

 ىوعدلا يف لوالا بابلا ١ : ايفرح هصن ام تسربفلا يف اننمناوق نم

 ةبوقعلاو ةلزلا يف - م « تاروقعلاو تالزلا يف +٠ « محلل ةيعرشلا

 « اهتبوقعو لقثالا ةلزلا يف - ه « اهتبوقعو ةلمقثلا ةلزلا يف 4 « ةفضخلا

 ءاسؤرلا تالز ىقك #  ؛ اتيوقعو ةاتفلا يف ةليقثلا ةلزلا 30000

 6 مهتاوزل نيصتخملا 2 - ه4 «© نيبراضلا ف - مل « اهتابوقعو

 ةيوقع يف - ١7 « مرحلا يف ١١ « ةنئهرلا نيرجاملا يف - ٠

 دططبرأأ ىف بل اس« لملاك الاو مكسالاو .كتاكملاو تول 7

 - 1١6 « ةئمهرلا نم درطلا ةبوقع 2 ا ةف.ظولا منع علا

 . « ضئارفلا ظفحل ةماع حئاصن

 مسقلا يف تسربفلا أرقن كسانلا سلون رام.ةّنشر نواف يفو

 ١ يلد اك ًايفرح مجرتم وهو ثلاثلا
: 

 « ةيقرقحلا ةلزلا يف ع : :تالزلا يف « مدلل ةمعرشلا ةوعدلا ىف و

 ةلمقملا هلزلا ىف 4 <« لقثالا ةلزلا قدي ةليقثلا ةلزلا ىف ٠

 يف < نيبراضلا يف . تالزلا وحن تاظحالملا يف -ه < ارك
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 متق : هيب 5

 'ةمالا دكر وأ ماعلا بالا نم .يطخ نذاب الا جمي الو هبراقاو

 مث ريد 2 اونحسلف ءاساؤر اوسل ندلا نامهرلا ةمقب اكمال, ناترم

 2 00 تدلل ين موصلا مهيلع ضرغفملو رهسأ مي

 صنلا نيب مئثاقلا رهاظلا حضاولا هبشلا نع رخآ لاثم انيدلو
 نم سماخلا مسقلا يف ءاج ام ًآالوا كبلاف . يسلوملا صنلاو ينانللا
 يتلا انلاوقا تيثي امم هتيفرح ام ريخالا بابلا يف ةينانبللا اننيناوق
 هالعا اهانحضوا

 اريد اريد لخدتو ثدحت يتلا صئاقنلا ةمداصم لجال : ًالوا»
 ميطتسي « ضيا هومتو ينايهرلا لامكلا ظفح لجالو « ةئهرلا يف
 نمضتت ةديدج رخأ ضئارف ضئارفلا هذه ىلا فيضي نا ماعلا عمجبا
 0000 ف0 0| طك ؟ اثم ضعتلا لطس وأ رغنت وأ« ,ابتوق
 كلذك . الماك ًاملاس لوالا مسقلا نم رسشع ةيناؤلا باوبالا يف نمضتملا
 نوريدملا وأ ماعلا سيئرلا عمطتس 2 ةيصوصخلا ةرودلا ريح لحال

 اوضرفي نا ىلع نيريدملا نمو ماعلا سيئرلا نم نولكوملا نورئازلا وا
 ضئارفلا لش ةداضم نوكت الا لع رمشل م ةيصوص+ ضئارف صعب

 . « ناكمالا ردق ىلع اهل ةقفاوم لب « ةماعلا

 ثلاثلا مسقلا يف نييسلوبلا نابهرلا نوناق يف ءاج ام أيناث كاهو
 ةلالد لدب امم « نيناوقلا ظفحل ةماعلا تابهيبنتلا » نع “٠ لصفلاو
 د 5ك عضوملا ِف مهنوناق 7 هذهو 0 دانلف 3 ىلع ةحضاو

 لايكلا ومن لجالو هئيهرلا ىف ثدحت ىتلا صئاقنلا بنحت لجال»
 ضئارفلا هذه ىلا .اوفضي نا ءاسؤرلا عيطتسي « دارطاب ينابهرلا
 الو « اهتملعافو اهتوق نمضتت ةديدج رخأ ضئارف ةنبهرلا لك يف



 لباقلاف الاو © طخ ماعلا سيئرلا وا هسيئر ةزاجا ريغب هملا يفاوم لا

 فرا بحي يتلا 2 نيراودلا نابهرلا ةبوقع تحت ناطقس لومقملاو

 ام رسع يناثلا ددعلا 2 ءاحو 6« ع٠. ماعلا سدئرلا نم اهيلع ضرفث

 جحي الو هيراقاو هلها لوز الو. تناك ل ناك هحو 2 نش

 نذا نع الا « اهريغ وا سئانكلا لثمك تناك ةرايز ةيا روزب وا

 2 ىتح ريد ىلا ريد نم لقتني نا روحن الو[ ماعلا سدئرلا

 ريدلا نكي مل ام « نابهرلا عم ةروشم نم ًاولخ هسفن ريدلا لاغشا

 هملا ىصع كحاو - ِق هنا ىح رادفملا 8 ًابيرق هدصقد يدلا

 نست | هرصاقملف ةضدرفلا هديه زواحت سدئر ياو . نا ىلا م

 سد نم اولقتنا ادذاف ءاسؤرب اوسدل نيدلا نامه 0 ةمقب افا 2 ماعلا

 7 ندا ريعب ايه 0 اودصق 0 هريع ىلا

 5206 .رامز

 ةغللا نع [مرتم نيمسلوملا نيناوق ِق ءاح أم نآلا كملاو

 كرت نا ةوخالا دحد اقالطا روج ال هنأ 3 5-6 3 9 (١!ةمنم داللا

 5 اذكه 4 ةلماعملا سدئر وا ماعلا ناك | همف هلعح يدلا ريدلا

 ةيطخ ةزاحا تود نامه رلا قفا هربد 2 لقب نا سيئر ىال روجن

 ننداوقلا نالهاجلا وا نيراودلا ةوخألا نا ىدح 2 موا هئاسؤر نم

 جرحي نا هسفن سيئرلا ىتح نامهرلا دحال لزوحم 222 0

 هللها يدا 1 5-5 8 هلع ةيآلو ناك هحو يأ نم م جراخ

 . ١ الو ود ص « نييسلوبلا نيناوق علاط 6

 ةحورطالا /٠
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 دهدع

 لالخ يف « ةمهالا رارسالا لوانت نم نونكمتي ثيحب هحابص ىف وا

 لزتعم ناكم يف ةوخالا عمتجيلف هنم ءابتنالا دعبو . يمهلالا سادقلا

 .اهزاربا نيديتعلا تاروذنلا ديدحت ىلا سيئرلا مههبنيو « نييناماعلا نع

 آك ... سدقلا حورلا اهيا لاعت : نحل اوأرقي وا اولتريلف اهدعبو

 « ةدوشنالا نم ءابتنالا دعبو . نيناوقلا نم سماخلا باملا ِق ت0 وه

 ىلعو « ةدمسلا ةبلط وا هسفن سماخخلا باملا نم تايآلا ضعب اولئريلف

 وثحم اهدعبو . خلا ... ان الخ تك  ةاألا هذه نوأدس اهرثا

 : ةيلاتلا تاملكلا لاع توصب ظفليو حبذملا ماما سيئرلا

 ءارذعلا مر انماو هللا ماما دهاعاو يرذن د دحأ 2066 نالف انأ 2

 ماعلا يسدلرو كاسنلا لوا لد سيدقلا انمداو » ةراهطلا ةملكلا

 8 انشا رف انتوناق بجومب ةفعلاو رقفلاو ةعاطلا . مارتحالا .قئافلا
 تاملا ىتح يتايح ةدم ةلادعلاو ةسادقلاب هللا دمجمت نم نكمتا يكل

 « ٠.٠.٠ كلذ فوفو

 امهانرسشن نيذللا نيصنلا نيذه نيب موقي هذه ةلاحلاو فالتخا ياف

 ةينانمللا نيناوقلا يف يه ىتلا رذنلا ةروجو سقطلا ثميح نم الا « انه

 ا ا ل ا نام ايدل < ةللمزكلا نئآوقلل نم 'ةالغتم
 نيمسلوملا ءابآلا نيناوق يف اهتاذب ةمئاق الوصف نا ىلع ةلالدلل انه هرشنن

 نم ٠ ةينانبللا مهنيناوق ىف ةدام نوينانمللا ةنراوملا نابهرلا اهذختا

 نع ةناهرلا انئمناوق نم نماثلا بالا ىف ءاج' ام .لوصفلا هذه

 يف « ... نيراودلا نابهرلا بنحجتو فويضلا لوبقو ةرايدلا نسسأت د

 : يفرحلا هصن كيلاو ريششع يداحلا ددعلا

 هيف هلعج يذلا ريدلا كرتي نا نابهرلا دحال زوجي ال هنا اد

 بهارلا لبقي نا نابهرلا دحال زوجي ال اذكه « ماعلا سيئرلا



 دل #6

 نسيدقلا اثنا دبع: لبق دحاو عوبساب نابهرلا مق )| 1
 ىلا مهنم لك دعتسيل ةدشعلا روذنلا ديدحتب مهعبمج معيو سوينوطنا

 اولوانتي نا دعب مث . هحابص يف وا ديدعلا ءاسم ىف فارتعالا رس ىلا

 ناكم يف مهلك اوعمتجيلف ريبكلا سادقلا ءاهتناو « ةمهلالا رارسالا

 ديدحت نع زيجو حرمشل سدئرلا مدشانب هيفو < نيسملاعلا نع لزعنم

 ةفئادلا ءارذعلا ميرم انتديس ةبلط اولتريلف كلذ دعبو . روذنلا

 ماما ًاعكار سيئرلا وثحي مث « مالسلاو اناا ًارس اولوقيو « اهتملوتب

 : ةعباتلا ةروصلا هذه لاع توصب ظفليو حبذملا

 لكلا طباضلا هللا ماها دهاعاو ينامهرلا يرذن ددجا نالف انا »

 يسئرو سوينوطنا سيدقلا انيباو « ةرابطلا ةيلكلا لوتبلا ميرمو

 ةفعلاو ةعاطلا ظفحي هدعب نم هئافلخو نالف مارتحالا قئافلا ماعلا

 ًاضياو « انضئارفو اننيناوق بجومب ©« تاملا ىتح يرايتخالا رقفلاو

 يريغ دي ىلع وا ىتاذب بلطا الو بغرا ال ىننا ىسفن ىلع دهاعا

 27 وا انتننهر بتر نم تناك ءاوس آلصا ام ا لبقا الو

 ف ءاسورلا مان ذل

 مالكلا وبف كسانلا سلوب سيدقلا ةئمهر نوناق يف ءاج ام اما

 يناعمسلا ةطساوب اولقن ةنراوملا نايهرلا نا ىلع لدي امم (هسفن ىنعملاو

 يلا نيناوقلا هذه نع مهمالك ةمحرت هذهو نيقداسلا نيمسلوملا نع

 ًارارمتسا ىنامهرلا نوناقلا رارمتسال) : دحاولا فرحلاب اسال

 ةروبشملا مهتاروذن اوددحب نا اننابهر ىلع « هظفحو همزعب تباث

 رهس يف ©« كسان لوا سلوب سيدقلا انيبا دمع ف ةدحاو ةرم كيد 11

 عمممجلا يف *” : هنايب يلاتلا ىسنلا بس- كلذو « ىناثلا نوناك

 يل ةدمتعلا رودنلا ديدخت نامهرلا ىلع سسيئرلا ناعمل 4 يعوبسالا

 ديعلا ذاع 4 يونسلا فارتعالا وا ماعلا فارتعالاب مهدم 0 كلعمسل
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 نم دك أدل باملا اذه نع نيمعوسيلا ءابآلا نيناوق'#صن ؟لاذهو

 : نمصنلا نمب ىئعملاو ظفللا ف ةددححولا ىلع لدد ىدلا انلوق ىقدص

 وهو « ريطخ رما هيلا دهع' دق هنا ًاديج نيئدتبملا معم ملعيل
 ىلع نيقلع:م ةنمهرلا ةدئافو ىحورلا مثوك نوكل )» نيئدتمملا داشرإ

 ااه د رش ةداجال موزل الف «ايفرح اهنع لوقنم قابلاو « ... كلذ

 رام ةنبهو نيناوقو ةينانبالا نيناوقلا نيب ةلباقم ؛ أرشاع
 : كسانلا سا وب

 نيملحتم اههدجن نرذللا ريثأتلاو ةنراقملا سرد ىلا نآلا لقتننلو

 (اكل01ل) سلوا راك ةئلهر ) نسسلوتلا ءابآلا' نيناوق :ى ناش جناب

 اماتهاو ىربك ةيانع اذه انسرد ىلونف « ةينوراملا ةينانمللا انتينامهرو

 عوضوملا اذه نع ةحضاو ةيخيرات ةداهش انيدل سيل هنال كلذ « ايظع

 بثك نع قلعتت ةددعتم داوم دجن لب « هيلا عجرن ًاردصم اهذختنل
 رحنلف . ةسلوملا نءناوقلا هذه نع تذخا دق اهسفن ةينامهرلا ناش

 سيدقلا 6 0 ةيناثمللا ةينامهرلا اننيناوق 5 ةنراقملا 3

 نو  الوق لقذص  ىقحتت © تارواننلا ديدحم او: نع كسانلا :نملو

 ريشع يداحلا بابلا يف يناثلا مسقلا يف ينايهرلا اننوناق يف درو

 : هصن أم

 ماع لك ف ةدحاو ةرم ةروهشملا مهتاروذن اننامهر ددحتلف 6 هظفحو

 ا(صرلف . [ن8 . قسنلا اذه لع كلدو. ©! ىاثلا .نوناك .ربش. نم



 املاد أد هأضرع ىنعد نأ ( ىصرما لك ىلع) : ”دعو

 مهض رم ىأر نإ كلذ ىلا يحصلا سيئ رلا ًاهبنم مهصرع ًاماع ذخأي

 «ًاروف بيبطلا ءاعدتسا ةرورضلا نم ناك نإ هنم ًاديفتسمو ةسها وذ

 : ه دع ...٠ ىضرملا بيبطلا راز (ملك ارضاح دررك نإ 1

 ضيرملل ىطعت نا بحي يتلا ةيودالا ءارسششب رصيتي نا ًاضيا هملعو

 4”ةنسح ةئين ةأبهم هل مدقتو ةمالم وكت“ ناو اسسانلا ف1
 ديفتسو كلذ ىلا سيئرلا هبند نا هيلعف صقن رمالا يف ناك اذا اما

 ةيانعلا ةفاظنلاب ىنعي نا هملعو ١١ ٠ دع . فرظلا اذه ةيناكما هنم

 نوكت نا بحيو ... هتفيظو يف ةيمهها رثكالا ءيشلا اهنأك ةبلكلا

 دهتحي نا ( ىضرملا ليكو مزليو) ٠ دع . امامت ةأبهم ةشرفلا

 بيبطلا اب. ىصوا قتلا رومالا لك يف ةحبلا ءاشإو عا

 ىضرملا .ثاكماب ناك اذاو ....ةحسرفملا ةيحورلا ارا 2 1
 مهراكفا نع اهب هزني نا ردقي بتك يا سيئرلا لأسيلف ةءارقلا

 6, +215 ان

 ىنعملا يف ةلماك ةدحو ىرن انناف « نيئدتمملا ملعم » نوناق نع اما

 . نييعوسيلا ءانآلا ةينايهرو ةينانبللا انتينامهر نيناوق نيب ظفللا يفو

 مسقلا يف نيئثدتمملا لعم نع ةينابهرلا اننئناوق صن كلذل اتاشا كاهو

 نيئدتبملا معم معيلف : الواد : هتيفرح يه اك يناثلا بابلا يف يناثلا

 يحورلا مهومت نوككل « نيئدتبملا داشرا وهو مظع رما ىلع نمتئا هنا

 ومنت فرا يف موي لك دهتحبلف . كلذ ىلع نيقلعتم ةئمهرلا ةدئافو

 : ايناثو . هذيمالت داشرال ةديفم ةلا نوكي نا عيطتسيل لاكلاب هسفن

 نوكيو ةحلاص ةريسب مهماما ريستسيو هتبحم مهل رهظي نا هيلع بجيو
 مراكفا تشكو مهبي راحت نيح يف هملا اوحتلب يل «زارفاو ةنطف اذ

 «.. رما لكي ةدافالا هنم اوحبريو «© ةدعاسملاو ةيزعتلا ىلع اواصحو



 يه ىواللا ةنعملا ةياع نا عيما مهفمل : نونئمزلا نونواعملا »

 ةسرامم يف دبج لك لذب يف طقف سيل موقتو ةيهلالا ةزعلا ةمدخ

 يف ًاضيا لب « ةنّمعملا تاقوالا يف ةدابعلاو ةالصلاو ةيحورلا رومالا
 ةعمضو تناك اهم ةيريدلا مهتوعدب ةصاخلا مدخلاو تامحاولا ةسرام

 نيعنتقم « ةايحلا نم عون لك اهبف اودحي نال نودعتسم مهو ةئمند وا
 لجال ىلاعت يرايلا الماك 021 يضرب ام نومدقي اك ف مهنا

 . « ةقداصلا هتحم

 010 كلا نب نملاو ةسكرتلاو ظافلالا قف .اريبك بنش انيأر دقو
 هذه ىف ربكا ًاهبش ىرن فأآلاو « ءاوسلا ىلع ةيعوسلاو ةيناثبللا

 نع ةينانبللا ةينابهرلا اننيناوق مالك ًآلوا كيلاو .هالعا ةروكذملا نيناوقلا
 هذه نم رسشع سماخلا بابلا « ثلاثلا مسقلا يف « ىضرملا لمكو»
 : دحاولا فرحلاب نمناوقلا

 مداد © كلل لكاو رد لك ىف نعش نأ بحي :-ًالواد
 معي نرا همزايو ©« ىضرملا ةمدخ يف ماّتها اذ ًاروبص بقت ًابهار
 امس ال © هضرم ىف رعشب انيح ىضرملا لاح نع بئانلا وا سيئرلا

 رو رص وه اه لك ىرتشن نأ ةمزايو ابن : ارطخ ٌانقث ناك .اذا
 ةديفمو ةدمج ةجاحلا نكتلو هايا هلوانيو هنمح ىف هئمهبو « ضيرملل

 مهتاشرفو ةفيظن ىضرملا يلالق نوككت نا ينتعيو : ثلاث . بجاولاك

 حرفلاو يحورلا مالكلاب ىزعتي نا ضيرملا مزلي : اعبار . ةمدنهم

 « ... ةمحورلا بتكلاب ىلستيو

 نع تذخا ىتلا اهبنبع تاراسلاو اهسفن تاللكلا طضلاب كاهو

 ١١و5و هو ا“ : داوملا ىف « ىضرملا» نع نسعوسملا ءابآلا نيناوق



 دق ةيلقلا: دعاوقلا كلت ىبعسسجتب نتا مهسفلا نرد |١
 . الصف ١ملا ابنم اوغلاو مهريغو نسقرشلا ءابآلا تاباتك اومبلتسا

 نمناوقلا نع فيلا لو دعاوقلا هذه صعب نا ىلا راش دون طقف

 ١ لعد امف ديدحتلاب اهطمض 5 نسعوسدلا ءابالل ةماعلا

 « ةينامهرلا نيناوقلا عضو يف نييلمركلا ءابآلا ريثأت نع اما

 تناك ةرادالا كلت نا امبيو « ةينابهرلا ةراداب قلعتي هنا لاقبف

 ( لوا ىتحلم مجار ) نوناقلا ةمدقم يف راصتخاب ابطوطخ ةعوضوم

 رذنلا زاربا ةروص ادع ام صنلا يف قلعت ىلع مالكلا نكمي الف

 .يلي ايف اهيلع ملكتن فوسو « نسلمركلا ءابآلا نع اصن ةذوخأملا

 فيلأتلا رداصمب ةقلعتملا ةجيتنلا قيسطت. وه رثكالاب انمس اه نكلر

 . ينامهرلا نوناقلا نم ةّنملاب 40 نمضتي وهو « ةممور يف عوضوملا

 : ةيعوسلا نيناوقلاو ىنامهرلا نوناقلا نع ةنراقملاب اسرد نآلا كاهو

 سداسلا بابلا يف ينابهرلا اننوناق نم يناثلا مسقلا يف ءاج : أهسات

 ةينابهرلا ةياغ نا ميحلا مبفيلف ًالوا» : هصن ام ةوخالا نابهرلا نع

 ةفيظولا لمكتو صالخلاب ٍماقهالاو « يهلالا لالجلا ةمدخ يه ىلوألا

 نوكي يذلا ةوخالا لاح اذا اومنقءلف . ةعاطلا لبق نم دحاو لكل

 يصر 55 نوم دقب كلذي مهنا دمك وتلا ىلع نيدقسم مهيلع ةضورفملا

 6 .ه٠.٠ سدقملا

 ةصد اذهو نسعوسدلا ءابآلا نمناوق 2 درو هةسفن مالكلا اذهو

 ةيسيرعلا ىلا امجرتم ةفورعملا مهنيناوق نع آلقن



 5 تا قم

 نكت مل ةينانبللا ةينايهرلا نيناوقلا نا ىلا ةراشالا بحي هنا ديب
 .نييعوسلا ءابآلاو نيسلوملا نامهرلا نيناوق نيب طيسب ماحتلا ةجيشن
 ضعبو ةبعمجملا تاسترتلاو ةمظنالا ضعب انتنمهر يف نا اننار نقف

 0010 تادإ 2 ةفاخلا بحارلا نمو 6 ةبوتكملا  ىرهألا تاذاعلا
 نيثالث وحن اهمللع ىضم دق ةرهدزم 0 ةينامهرل تناك اهملا هراك

 ل 2 نإ 1] هكا ةقتوب ىف تديدأ ةعومج داوملا هذه لكف ... ةنس
 هتلاسر ف هسفن ماعلا فلا هب مدقت « زيممتلا لك اهنع زيمم داو

 84 ادراك ةفار امه اندم افطيقت » :0 لاق امدنع. هالعا. روك ذل
 00د ل

 نيمعوسيلا نوناق يف ةميق تاذو ةماه ةريثك تافطتقم ىرزن يلاتلابو
 فلؤم ىرن اننا نيح ىف « نييسلوبلا نع لوقلا اذكو تذبن دق

 تناك نيناوق نآودبل لوصالا هذه نع لقتسا دق ةينانمللا نيناوقلا

 « لاوحالل ًاقفو « فذح وا تافاضا عم « ةينامهرلا يف لبق نم

 . هيئاغرل ةقباطم نوكت يك

 : صوصنال نراقم سورد َ ةيناثدلا ةرقفلا

 لالخ نع دلع اهلا انلضوت قلا"ةحسنلا نا“: ديبمت : .أنماث
 . ةئراقملا' صوصنلا ثح نم أدمكأت دادززت .ةمحراتلا قئاثولا انعالطتسا

 الخ ام هنال © ةقياطملا دوجول موزا الف ةيقرششلا لهانملا ىلا ًارظنف
 دعاوقلا" كلت رداصم نع انل اوحرص مهسفنا نيسس ملا نوكي عقاولا

 سيئرلا بالل ةعاطلا ةمصو نا ًالثم ديكأتلا لوضفلا نم ىرن « ةليلقلا

 اتريد يف ةطوطخم « هالعا ناوكددملا هياتك يف هدنز بالا خدرات ين كلذ مجار 6

 5 مو ّةر تحت عه ص امورب



 نمراو كسانلا سلوب سيدقلا نابهر رما يف ثدح اك اهيلع صحفلا

 . 11 ولا

 ماعلا بالا ةلاسر لبق تبتك ةلاسرلا هذه نا املج انل ودسف

 يناعمسلا نا ىلع انلدت امنا « اصاخ ًارما نمضتت مو ةدحاو ةنسب

 ةئيهر امهب ينعا نيتديدجلا نيتسسؤملا نيتاه ةمضق ىلع اعلطم ناك

 ذختا هنا نكمملا نمو « الوب يد سيسنرف سيدقلا ةنمهرو نمرالا

 .ةيناثمللا ةينابهرلا نيناوقلا هنم ىقتسا ضايف نيعم ريظن امهرداصم

 نييلمركلا ءابآلا نيناوق مدختسي ال داعف ٠ لصح اذكه عقاولابو

 نيروكذملا نمرالا نابهر نود ( 2جنازمع ) كسانلا سلوب رام نيناوق لب

 لإ دا مهنيب ةقالع.ا درع ل

 نأ دك لا جت وعلو وعملا كلا معن ال اننا لوقن ؟ ءيجافملا

 البق اهيلع قداص يتلا مهنيناوق ١١76 ةنس ىف اوعبط نييسلوملا ءابآلا

 تاحالصا صعب اهيلع اولخداو < 4١م ةنس نماثلا سونابروا اباملا

 سدقملا عمجملا ىيدصتو اهعضول ةصخرلا بلط مزاتست امنا ةيرهوج ريغ

 ىرب ناكو «© ذلئموب اهم ملع ىلع ناك يناعمسلا نا يهدبو . اهملع

 .ةيلمأتلاو ةمكسنلا مهتايحو ةنراوملا نابهرلا حورل ةقباطم رفوا اهمف

 اذكهو . نييلمركلا نوناق نم ًالدب اهمادختسا لّضفب مغ نم راصف

 ال يتلا ةيرادالا فئاظولاب ةقلعتملا نيناوقلا كلت نيعوسلا نك دنا

 “ منيناوق نييسلوبلا ءابآلا نع ذختا «  ةينابهرلا يف امل ماه ريثأت

 سيدقلا كاسنلا لوال ةبوسنملا « مهتياغو ةنيهرلا رهوج سمت يهو

 .نيعمجا نيدحوتملاو نامهرلا يبا سومنوطنا رامل ريمكلا قيدصلا سلو

 . ىرخالا نيناوقلا لاعتسا نم لضفا اهناعتسا نال كلذ

. 
 ”ه ص امور نريد يف ظوفحلا هددز علا خيرات عجار

(١ 



 ىلا عوجرلا انكمم ناك لب ةيعوسيلا ةينابهرلا يف ةلمعتسم ةريثك
 نرابهرلا حور ًاريثك قفاوت تناك يتلا ةيلمركلا ةينايهرلا نيناوق
 ةينائمللا نيناوقلاو ةمعوسبلا نيناوقلا نيب ىرن اخلي هنا الا . نييناشللا

 يتلا ةلصلا هذه نا بارغتساب ققحتلا عيطتسن « ةددعتم طباور

 ةينانمللا نيناوقلا كلت نيب ةيفرح ةقالع دوجو جاتنتسا مزلتست

 ناسنب نا كلذ . ةتملا ًاريبك ًارثا اهل ىرن ال نييلمركلا نيناوقو
 ذنم ةيلمركلا ةئمهرلا ناينبب ًابييش نوكي داكي ةينائبللا ةئبهرلا
 ثار نع فكك ال امور ىا ناود يذلا صنلا نكلو :.' ءادتبالا
 . اهمادختسا ىف الو داوملا بدترت يف ال اهنيب رشابم قلعت

 مضو يف مدختست مل نييلمركلا نيناوق نا جاتنتسالا بحي لبف

 تاسقنتلا نا ؟ ةدوعلا بحي رداصملا يا ىلاف ًاذاو ؟ ةينانمللا نيناوقلا

 ةمنوراملا ةسردملاو ناكمتاولاو سدقملا عمجملا تاظوفحم يف ةليوطلا
 ةدئاف لزجا نكت مل اذك و . ةيبلس جئاتن الا دؤت ل ةيبلحلا انتينابهرل

 نال « ةددعتم ىرخا نيناوقو اننيناوق نيب اهانيرجا ىتلا تانراقملا

 . يحطس رما رشثابم ريثأت دوجوب رارقالل تاهياشملا ضعبب ءافتكالا
 ةقالع دوجو ىف ركفا ينلعج « هفات هنكل « ًارهاظ ًآليلد نا الا
 ةمالعلا حلا « ١؟90 ةنس يف هنا كلذ . دحا لبق نم اهيلا نطفي م

 رفاسيل < نانبل يف ْذُتنآ ناكو © ماعلا بالا ىلع يناعمسلا فسوي
 اممو « نيناوقلا تيبثت ةيغب نيريدملا دحا هلبق نم لسري وا امور ىلا
 00 ثمعم اه لع كابو © داللا هذه تاداع بسحم هناد» : هلاق
 يضتقيو ًاليوط ًانمز بلطتت نيناوقلا تدششت نا ىرا « ةلداركلا ضعب
 اورحمل ةلداركلا نم ةثالث فلك سدقملا ممجملو 2« ىتيقد صحف اه



 : ةينامورلا لهانملا : أعباس

 يف كلذ انحرش اك نوناقلا اهبنم فلأتي يتلا ةسخخلا ماسقالا نم

 «ةنراوملا نوسسؤملا هعضو طقف اهنم دحاو 6« ١١ ددع يناثلا لصفلا

 تلخدا يتلا ةيقرسشلا داوملاو . امور يف تن”ود دق ةيقابلا ةعبرالا انبب

 انيلع بح مث نمو . بيترتلا ةيلقو دج ةشت تنك دا

 عضو 2 ثوسس را الاه ايمهدختتسا يتلا رداصملا اه طضلاب ددحن نا

 . اذه ينوناقلا مهفنصم

 عجار ) امور ىلا ماعلا بالا لوصو ىلع نارهش ىفم نكي ١

 نرانبل نم نوربدملا ءابآلا هيلا بتك ىتح ( ٠١ دع ىناثلا لصفلا

 اندئاوعو انسوقط نيودت لسس يف نآلا نحن د : هصن يلاتلا مالكلا

 نوكن يكل انرودب هفصضن انيدل صقني ام لكو ؛ ةيعمجملا انتايسترتو

 نييلمركلا نيناوق نع نيئذخآ ©« ىرخألا تاينايهرلا ةاواسم يف

 ةبارغ الو .. 226 ... قابلا .نمكراتو .انتوناق قفاون ام ندعودنلا)

 يف هانلق يذلا لك دعب اعبلا راشملا نيردصملا هذه ىلا انعجر اذا

 يف « نمزلا نم ةبقحلا كلت ىف ناك دقل لجا . هالعا سداسلا ددعلا

 بالاو نيميثي سجرج نارطملا ناننوراملا نايعوسلا ناوبالا < امور

 ايدبا دقو « ةيناثللا انتمنامهر ىلع مظعلا لضفلا وذ كرامم سرطب

 . ةينابهرلا انتيناوقل يربحلا تيبثتلا ساّتلا يف ىلضف ةريغ هللا اهمحر

 . (هتنيهر نوناق نم ديفتسي ناب ماعلا بالا ىلا ازعوي نا ايعسبط ناكف

 طباوض لامعتساب نراحمس اناك ام اهتباغو ةيتامهرلا نابئب نا ىلع

 يف هدنز نيطسوغا بالا خيرات يف ةظوفحملا ناسدن لوا يف ةخرؤأا ةلاسرلا عجار ١(

 .ه "و ؛ ه ص امورب انربد
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 ىلوتسا < ىلعارق لادبع ماعلا بالا ىلا ةلاسرلا هذه لوصوبو

 هتقباطم مدعو مالكلا اذصه ةساوص مدعل ) دددشلا فسالا هملع

 تح و نيمانلا بذك هل نسي سدقملا عمجما نا دا عقاولل

 نوناقلا نابو < ةميدق نيناوق ةتملا مهيدل سدل ةنراوملا نأ د ع

 (9عيرزامكلا  ةةورومحورلا ءاسؤرلا هيلع ىفاو دق هنع ىحملا ديدجلا

 0000000020101 ع ةرثك (روما ذختا ةتاركتي نأ تود
 ديدجلا نوناقلا لذر سدقملا عمجما اد © كلذ د! لع :٠ ءافخا
 . ( هءاغلا يا)

 «اودافتسا دق « ةنراوملا نيسسؤملا نا « هذه ةلاحلاو ا

 - 5 م .ةيبرغلا مهتاينامهرب 0 ةققشولا مهتاقالعل 0 رهدزملا

 0 لا ف 0 ما الا و كيشنلا لع 0 كا
 ءابآلا مهل ًالاثم اوذختا انيب < ةنراوملا نيسسؤملا نا ضيا ةظحالملاب
 الصف ١ملا يف « رذنلا ةروصو ةنبهرلا نابنبب قلعتي امف نيبلمركلا
 نيمعوسدلا ءابآلا نم اودافتسا « دارفنالاو كسنلا طباوض اهيف ةنودملا
 "ةماعلا ةينامهرلا نيناوقلاب ىلعتي امف

 ١) مرر ا ار لاسر ازا 1201110

 ) ص هالعا هروكذملا يلعارق نارطملا تاركذم عب حار 74 .

 اهنع عجار 0 ةيذامهرلا نيذاوقلا ةمدقم يف ةحوررسشم امهارن ةماع طوطخ هذه ؟

 7 ةناطملا |اده رخا يف ١ ٌةر ىحلملا



 هم مملح د

 .نيبلمركلاو نيبعوسلا ءابآلاو نايهرلا نيب ةطبارلا ىلع انملكت ام دعب

 «نيروك ذملا نييبرغلا نابهرلا ءالؤه لثم مهنيعأ ماما ناك نوسسؤملاف

 مولع يلعارق هللادبع نارطملا لوقيو « مهمنوركذي اوناك ام املاغو

 1 نييناشللاب اننابهر يمسا نا لضفالا نم تدقتعا » : هتنف رح ام

 نم مهمسا اوذخا نيذلا نييلمركلا نابهرلا لاثم ىلعو نانبل لجل

 بارطضالا بحن الو : لوقي رخآ عضوم يفو « ... لمركلا لمح

 هللا نكلوا ارتثك مهيلع "مث دق نويعوسلا ءابآلاف « نحملا ةرمغ ف

 0 ا لل 200 ل : احرصم هلفالكا كرو . « مهرصن

 ةستمهرلا موصخ اكش امل 4 ١/١6 ةئس قو 2 ناله كلا

 ةيعرش ريغ ةعامج مهنا امورب سدقملا ىلوسرلا يمركلا ىلا نامهرلا ءالؤه

 ماعلا بالا ىلا هدنغوبوربلا ممجخ لسرا ؟"!ةيناننللا دملاقتلل ةداضمو

 : ةيلاطنالا“ نع ايحرتم ةفن يلاتلا باطخلا ذئدبع يلعارق هللا دمع

 كرت هسفنل حابا دق مكتوبا ىرا سدقملا عمجملا اذه ملع ىلا لصو »

 هتطلس اعضاو 4 ىمادقلا ةنراوملا نامهرب صاخلا مدقلا ينايهرلا نوناقلا

 نمو مىدقلا نوناقلا نم ًاذوخأم ؟ةديدح (نوناق هر 1 00

 ةفايثلا باحصاف اذلو . ءاوسلا ىلع ةافحلا نييلمركلاو نييعوسلا ءابآلا

 ةياردلا للفلا كولشلا ل ب تاتا لك را ةلداركلا

 اذه نع ًادبا عانتمالا ىلع ةيوبا. ةفطاعب منوثحيو « راثعلا ريثكلاو

 رظناو « 7١ر ١١ ص م4 ةر تحت « امور يف طخ ةظوفحملا تاركذملا علاط 6

 .ء.ه 6 ددع اضيا امور يف يدومللا لحس

 سديدقلا ىلا ةيوسنملا نيذناوقلا نا ا[دكاَح سعف و ةمشوراملا ةفئاطلا يف داقتعالا ناك (؟

 نيسسؤملا ن م ددرب يجمرودلا ةقداعلا ناكو » موملا سكسي ةقمقح هل ىه ريبكلا سومذوطنا

 هلععون كا اهم دب دحت 11 نيذبان 0 ردالا ناك اهم ةمئانمللا ديلاقتلا هده لع اوظفاح نا

 ا "* 4 ص +٠ ج ينايهرلا انخيرات مجار (



 نفل ؟رثك. اوذختاا نيشنانمللا. نابهرلا نا و :.ًالئاق .( ه ص :هسفن
 نيمبرغلا نع اوذخا اك ( دابعلا ) نييقرشلا نابهرلا نع تابيترتلا

 نع اوذخا ةينامهرلا ةرادالاب قلعت امفو 0 انا نيدوابوروالا

 سيئرو ةعبرأ [:روربدمو ماع سيئر مهدنع نوكي نا نيسوروالا

 4 ريد لكل

 ةيقرشو ةببرغ ًالوصا مهنوناق عضو يف نوسسؤملا مدختسا اذا

 كلذ نع انبمحي ؟ ةيقرشلا لوصالا هذه مقاولا يف يه امن . أعم

 ةيكسنلا حئاصنلا ناو : نيلئاق نوناقلا ىلع مبتمدقم ىف نوسسؤم لا

 عابتا نمو مارفا رامو يماسلا انحويو سويلبسات سيدقلا نم ةذختم

 ىدل تناك هنا دمحا ”ننظي الو . «2١١ رييكلا سونوطنا سيدقلا

 مهيدل تناك لب الك « ةيكسنلا بتكلا هذهب ةرماع ةيتكم نيسسؤملا

 ناتسدو « يماسلا انحوب سيدقلل لئاضفلا ملسك ةيحورلا تتكلا ضعت

 نمضنتت ىرخا ةعوممو © سوئنورفص سيدقلا ىلا بوسنملا نابهرلا

 تاروشم ضعبو « سوينوطنا سيدقلا مساب ةبقلم نيناوقو لئاسر
 ضعبو سوبراكمو ايعشا ءاينالاو مارفا سيدقلاو سوملبساب سيدقلل

 ره 5 كودسؤملا ا ديشتساف. < ةيكتستلا ةاملا7 ق: نيقؤرغملا“ ءابآلا

 اهبتك يتلا ( نايهرلا حابصم ) نيناوقلل ةيريسفتلا ةركذملا نم حضاو
 ل 1717 يلعارق هللادمع نارطملا

 ابلهانم ديدحت انملع بعص الف ) ةيبرغلا لوصالاب قلعش 5 امف اما

 . باتكلا اذه رخآ يف ١ ّءر قحلملا علاط ١(
 م6 ًةرو *.؟و ؛؛ ّةر تحت امورب انريد ةبتكم يف ةظوفحملا ةطوظحملا رظنا (؟

 ها 65 ف



 هسا مث ل

 .نييعوسيلا ءابآلا ريد ىف هلك ءاتشلا اوضما ثمح نلبارط ةئددَه ىلا اولزَت

 ةوسف لقا همف درعلا ناك رخآ ريد ىلع اولصح 2< 5 فيص فو

 مه همادق يذلا ىبنلا عشيلا رام ريد وه « هيف اولحف « هاوس يف هنم

 هوكرتو ةافحلا نييلمركلا ءابآلل يدق ناك ريدلا اذهو . يارعشب ىلاها

 مهسفنال نيظفاح ةروك ذملا ةدلبلا ىلا هنم برقا رخآ ريد يف اومقمل

 )ا هيلع

 يف ناثلاو لوالا ءاتشلا نوضقي مهو < نابهرلا نكمت اذكهو

 نييلمركلا ءابآلا مم ميدتسملا لاصتالا نم « روكذملا مشيلا رام ريد

 ظوفحملا هريرقت يف هالعا هملا راشملا وتننشاح بالا كلذ ؛ىلا راخا اي

 مهني ةقالعلا هذبف . ١١ ص 9 غر تحن امورب نريد ةبنكم ِق

 تناك ىرخا ةبج نم نييلمركلاو « ةبج نم نييعوسلا ءابآلا نيبو

 ةددحم نيناوقب ةمظتاملا ةينامهرلا ةاسحلا ةمقمقح ةيادب ناسسؤمل

 © نرآلا كبلاو ٠ ذايعلا تابقتزلا 0 مف نكت / ةبوتكمو

 ةدسل ٠ هقارك لف يف ىلعارق هللادبع نارطملا هلاق ام « كلذل [ةيدصت

 نابهرلاو نسيئرلا ماتها ناك + ةدملا هذه قوز: قرا 12 07

 .. نييبرغلاو نييقرسشلا بتك نم نسحي ام باختناو « نيناوقلا ممج يف

 ررحتنو « باب نيرشعو نينثا نم نوناقلا ممج مت «© ةنسلا هذه فو

 عمجلا دقعنيو نينس ةثالث مقتست مهعيمج ءاسؤرلا نا دئاوعلا موسر يف

 عضوملا ف ) روك ذملا وتننشاح بالا كلذ ددر دقو . "0 ماعلا

 “<86 مر امور نريد يف ةظوفحمو ةطوطخم يهو ىلعارق نارطملا تاركذم رظنا 6

 .اهدعي امو ع ص

 عجار « باب ١م ىلا ترصتخا نيناوقلا هذه نا فيك يناثلا لصفلا يف انيأر دقو )

 . 0*5« - ١*« ص « ينابهرلا انخيرات نم ثلاثلا ءزجلا ىف تاركذملا



 كلت يعضاو لاصتا لهاحتن انك ادا « ىباوصلا لحلا انل نمضي

 نيرخآلا ءالؤه ريثأتو نامهرلا نم مهريغب ©« هعوقو ردقملا « نيناوقلا
 براقتلاو يحطسلا هبشلاب ءافتكالا اننكميأ ؟ نينانبللا نابهرلا يف

 لوصحلابو « ةمخيراتلا قئاثولا عالطتسا ىلا لوالا يف ةدوعلا انيلع [مازل

 انل دكؤت ىرخا ةيباوص ةحمتن ىلا لصن «اهنم ةيمتح ةحيتن ىلع

 ا ل ردنا هللال] افاعأو © نراقملا .٠ سردلا , ةوقب..ثولطملا: رمالا

 : نيتملاتلا نيترقفلا

 : ةيخيراتلا قئاثولا عالطتسا يف : ىلوالا ةرقفلا

 018 21 لهاتملا وا قئاكولا © اسذاص

 ككل ل اءرب نال هلت اهو ادع ناثلا لصفلا' ق اننا م
 يتلا لهانملا وا لوصالا عالطتسا ىلا ناألا يلف - ترتسم ولا( هدا

 هد ادصب نخح يتلا نيناوقلا نم هودعا ام نوسسؤملا ءالوه انم ىقتسا

 « مهتنيدم بلح اورداغ نيدلا نييبلحلا نيلوالا نايشاا نا مولعملا نم

 ةبن مهناهذا يف نككت مل « ةينابهرلا ةلاخلا قانتعال نانبل نيدصاق
 يتلا ةينابهرلا ةلاحلا نا . ١ اهيف لماك ليدعت وا يرذج حالصا
 ةيسانملا اأنه اههالك نيتاللا نابهرلاب لاصتالاو ذئدهع ةدئاس تناك
 دق اوناك نيسسؤملا نا « مقاولا يفو . ةيحورلا ةمهملا كلت نالعال
 ©[ 86 ةلش « اوهرع امدتع ةشائمللا .ناندالا: نم اريك امسك اوراز

 رهسأ دعدو 6 ندها نم برقلاب هرودمه ةسيدقلا رد ف ةفاقآلا ىلع

 ١( ص ١ج « يلعارق هللادبع نارطللا نع يلعارق سلوب يروخلا خيرات علاط ١١ .



 اماو ٠ ةينابهرلا هذه يخرؤم بصخا يتادبعبلا ليئونامع بالا مهنيب

 وا ةيبرعلا سونيطسوغا رام نوناق ةمجرت ىلع هللاريخ ىتاآلا روثع

 ةنس يا ) ثيدح خيرات ىلا هتبسن بحجيف نييناينيطسوغالا نيناوق
 ةفقاسالاو ةنيكلا ضعب راشا امدنع كلذو < ( وابسو»  وب+و

 نابهرلا نوناق كرتب ةينوراملا ايعشا رام ةينايهر ةرادا ”يلوتم ىلا

 مه هوأبه دق اوناكو . سوئيطسوغا رام نوناق ذاختاو نينناملاا

 .نابهرلا عيمج ضرب مل نيناوقلا يف ليدبتلا اذه نا ىلع . مبسفناب

 ايايلا تّنث امل ١71٠ ةنس هحالصا يرجا « مهنيب ايف ًاقاقش ثدحأف

 نابهرالو مهل اعوضوم ناكو هلماكب نوناقلا رسشع يناثلا سودنمسلكا

 . نيينانمللا

 نم موعزملا لاقتنالا اهب مت ىتلا ةلوهسلا كلت نا مدقت امم جتنيف

 نا نكمي ال نيينائبللا نابهرلا نيناوق ىلا سوئبطسوغا سيدقلا نوناق

 كانه تناك اذا نينوناقلا نيب ةبباشم وا ةقالع نايبت ىلا يدؤت

00-07( 

 ثحبلا طاسب ىلع ةحورطملا انتيضق يف : يناثلا ثحبملا

 : ثحتبملا اذه ةئطون :' نشا

 نناك ناو « انب تروم قلا ةددغتملا ةرفاثإا ارا

 حبحص لح ىلا كلذ مم انب يدؤت ال «اهودبلا دق |

 سردت مل ةلأسملا نا ةيافكلا انل حضوي ليبس ىلا انلصوت لب « نّعم

 لماعلا سرد اهيف لمها دقف . اهساساو اهرهوج يف يدج ماّتهاب

 نا عقاولا يف ردقي نمو . امامت ابلح بعصي هنودب يذلا يخيراتلا

 . ةحورطالا



 دس ودل

 مرتحلا هلخدأ ةيباوص لقأ امنا ديدج رخآ رما اضيا كانهو
 ةينوطنالا ةينايهرال نيسسؤملا نا لاق امدنع انتيضق ىلع هللاريخ

 نكلو سونيطسوغا رام نيناوق لمعلاب اوبارج دق ايعشا سيدقلا

 ىقا دقو . ةينانمللا نيناوقلا عابتا اولضف ةيلوسرلا ةامحلا ىلا رظنلاب

 نع ةطوطخي امعشا رام ةمتكم 2 نا : ًالئاق كلذ ىلع ناهربلاب

 , '١'دبعلا كلذل ةلواحم يف ةيبرعلا ىلا ةمجرتم سوئيطسوغا رأم نيناوق

 0000007 5 ليقف  (اناوصو الفاع رودس ال © هلك كلذ نكلو

 00000 02 ذا ىف رابستلا) ىلا *راثملا .ايعشسا" راكم تابهرا نأ
 ١6 اطقف نييناشللا نامهرلا ىذنل ذدئدبع ناكو ©« ةينانمللا ةينامهرلا

 000 ماع 2 يبمودلا كرب رطبلا نم ةتدثمو اهملع اقداصم الصف

 ىتح ةلزعلاو ءاوزنالا ىلا ةلامه تناكف مهرماوأو مه مهموسر اما»

 نوكت نااوررقو اهولخدي الثل ءاسنلا هجو يف مهسئانك اولفق مهنا
 ةاطاعملا نود لوحيو نييناماعلا نع امامت ةلصفنم ناكم ىف مهانكس

 ونامشتاراب لانيدركلا ىلا وتنيشاج ايليا بالا ريرقت يف درو ا" « مهعم
 ىمظعلا ةنورملا روصت هذه ةلاخلاو بحعلا نم سلا ٠ (؟)ووبا ٠ ماع

 «سونيطسوغا رام نوناق كرت ىف ًاببس نوكت نا يلوسرلا لمعلا يف

 ةينامهرلا نيناوق عابتا لجال <« قرشلا لك يف نولسرم ذئتقو هعابتو

 ! ؟ الصف ١١ نم ةفلؤملا ةيناثمللا

 وه معا انعشا رام ةينامهر احب ار نوناق لوا نا 00 ةقيقحلا

 نهو 3 نوخرؤم كلذ اننا دقو » ةيناثمللا ةنامهرلا نوناق

 ١( ص « روكذملا سومينوريا بالا خيرات رظنا ٠١ :
 ١) ا نس جم امورب انريد ةيتكم يف كلذ رظنا



 يسسؤم ترا ٠١( ص) ابعشا سيدقلل ةينوطنالا هتمنامهر خيرات

 سيدقلا نروناق ذاختاب ءدب يذ يداب اوركتفا ةروكذملا ةينابهرلا

 نولضفي ةبلوسرلا ةابحلا ىلا رظنلاب امنا « الماك ًاصن سوئيطسوغا

 .سونيطسوغا سيدقلا نوناق نم ًاحور دمتسملا نيمنانمللا نامهرلا نوناق

 ةمضق هذبف . كانه سوبنوطنا سيدقلل ركذ نم قس م يلاتلابو

 بابسالا انل ركذي مل سومينوريا مرتحلا نا ديب . ًامامت ةديدج

 سونمطسوغا رام نوناق نيب ريبك هيبشت الو « ديدحتلا اذهل ةبجوملا

 . ةروكذملا ةينانمللا ةينامهرلا نيناوقلاو

 رام تنوناق ريظن ًادج ًآاليئض انوناق نا نايبت نكمي فيك مْ

 ةينوناق ةعومج يوحي مخض فيلأت ىلا دشرب نا ردقي سوئنوطنا

 فراك اذا اماو ؟ اهبلا راشملا ةينائبللا ةننابهرلا نوناق لثم ةلصقم

 سونيطسوغا سيدقلا نوناقب ينعي نا ديري هللاريخ مرتحلا فورعملا انفلؤم

 كلت ناب هيلع ضرتعي ذئدنعف « ةينايئنطسوغالا ةئيهرلا نناوق

 © سوئيطسوغا رامب ةقالع هل امم ءيش ا سيل ةروكذملا » نيناوقلا

 ةزايح يف اهنكلو « ةيناينيطسوغالا ةنيهرلا ىف ًالمصا ارنا تسل اك

 نييماظنلا نيمنوناقلا نامهرلا نع مه اهوثرو دقو ةلوستملا تاينامهرلا

 تاينابهرلا نم ةنيهر لك قفو تاروطتو تاليدبت ءارحا دعب

 ةينامهرلا نيناوق نيب ءانقتلا ةطقن نم كانه تناك اذاف هملعو . ةددعتملا

 مامق ةرشاسو 0 جتنيف « ةينايشطس رغالا تانئانفرا ةيناثمللا

 تاهباشم دجوت اقحو . ةطقنلا كلت بيس نيناوقلا كلت نيب ةقالع

 اهنيب وه امم ىرخالا تاينايهرلاو ةينائيللا نيناوقلا نيب ام ىربك

 سيدقلا اذه نيئاوقب اهل ةقالع ال قلا سونطسرغا راث د0

 : هسفن ٠



 انملكت نيذلا نيفلؤملا كُتلوا تايرظن نم اساسا نسحاو ةيعضو ةميق
 نوناق ريغ ًاروما ىرن انأدب ذئذنمو . هالعا يناثلا ددعلا يف مهيلع
 فنرا يكسفلاراخ لاق اذلو . يبرغ عباط املو سوينوطنا سيدقلا

 بحي ةيبرغ رداصم نم تفلأت دق ةبينانئمللا ةينايهرلا نيناوقلا د
 ا”ااطلالا اتت ىف ءرو او 2 «اهلوضفو اهلوضا نع شنئفتلا

 ةيناثمللا ةمذامهرلا نا ةيدرفلا بازيمملا ضعب نابت دعب قرشلا عمجملل

 املاطياب ةميرغلا تانيهرلا نوناقب تبّنشت ةرضاحلا اهنيناوق ةروصب

 ريغ هنا اب ©« ةصالخلاف . ذل ةنناثمللا اهتيناوق تدّندت نامز يف

 مزايف اصاخ ًانيبعت ةينائبللا ةينايهرلا نيناوقلا رداصم نييعت عاطتسم

 اال ا ك1 فلاب !رورل ةمملا ايتمستو  اعاشن :نما اهصالختنلا

 اهلوصا ناب لوقلاو نيناوقلا ساسا نييعت ىلا لصوتن يكل ةيلاطيالا

 اللاو - ةددحب ريغ دعب ايوه تناك نئلو ةلاطنا ىه امنا ةلوالا
 ا ا ل رع انلا ليخن ديدحتلا اذه ها
 ديدحتل ىلاتلابو « ةلوستملا تانمهرلا ريظن اهبيك رتف ةينانمللا ةينامهرلا

 تاينابهرلا يف انثحب قاطن رصحن نا ايرورض سيل ةددحلا ريغ الوصا

 . ةمكسنلا

 : هلئا ريخ سووهينورا يتابالا يأر : عبار

 لصا ناب لئاقلا هالعا ثلاثلا ددعلا يف هركذ دراولا يأرلا نا

 00 اا ا ا اا وعلا ا ف جاو ةيناممللا لا اك ةمجح قف طتشلابو ةسرفلا نيناوقلا- ىف تاق“ ةنئاتمللا "نتناوقلا
 سوم.وربأ يقابآلا هدوحو دق ؛« نآلا ىح نيمعتلاب هدددجت ثود 6 ةيلاطيا

 يف لوقي ققابآلا اذبف . ةيلاطيالا سونيطسوغا رام ةنبهر يف هللاريخ

 20006 ص ةيئاصحالا ناتكو ؛ 1 ص ىكسفلاراخ نم ثلاثلا لاحلا رانا 6



 فترارطملا لاوقا ضعب ركذن نا انيفعي < كلذب عانتقاللو

 يهو ةينوراملا ةيناثيللا ةينايهرلل لمصالا سسؤملا ىلعارق هللادبع

 نا هملا انلسوتو كرب رطنلا دمسلا دنع نيبونق ىلا اني : ةيتآلا

 فاضا امنا «© ةفقاسالا ضعب روضحي هتششا دقو < نوناقلا انل تش

 انءانبا نامهرلا يفعت ال اننا » : ةيلاتلا ةرابعلا تيبثتلا ةروص ىلا

 لبقن مل اهسفن ةرايعلا هذه لجالو . « سوينوطنا سيدقلا نوناق نم

 سسيدقلا نوناق ناب نيعدم كريرطنلا ديسلا ماما اهيلع انضرتعاو تيبثتلا

 نابهرلاب سلو كاسنلاب ىلعتي ىرحالاب ويف 2« كلذ ريغ وه سوبءنوطنا

 نم انيفعي نا كريرطبلا ديسلا انلأسو ... رايدالا ىف اعم نيثكاسلا

 هتطبغ ىباضت دقو . ناكمالا يف نكي مل كلذ نكلو « ةرابعلا كلت

 نينيزح اندع اهدعبو . هقازمو تدشتلا رارق ىغلاف انئحاحلا ٌةدش 7

 ثارملا نه نم 5 “٠ ددع هالعا يناثلا لصفلا يف 7 « (''ريدلا ىلا

 ىلع ةقداصملا لينا كريرطبلا ديسلا ىدل مهساّتلا نوسسؤملا دواع

 يأر ناك نا « مهسمتلل ةيباحتسالا مدع ببس ناك فيكو < مهنوناق

 سومنوطنا سيدقلا نوناق ىذا هد نا ةفقاسالا ضعبو كرنرطنلا

 نوناقلل ةينوناقلا ةوقلاب هتطبنغ فرتعي نا مهتمن 307-3 نوسسؤملا انسب

 تناكف نيسسؤملا ةدارا تبلغت ًاريخاو . مدحو مه هوفلأ يذلا

 سيدقلا نوناق نم قالط باتك ىررناقلا ىلع ةيك ريرطبلا ةقداصملا

 ' ريمكلا سوبينوطنا

 نما الهم سيل ةكلو 5 نهد نم ةيقحلا هذه ف ث دوه هرم لول

ض خ8 مر تحت طخ امور يف ةظوفحلا يلعارق هللادبع تاركذم علاط 6
 07-1 . 



 نروناق ىلا اهتفاضا ىلا راصي ىكل نيناوقلا ةدوسم اوأّمه دق اوناك

 «سومنوطنا سيدقلا ىلا ةبوسنملا نيناوقلا نا «هحرمش مدقت امم جتنمف

 يفنابهرلا سيسأتلا مايا يف لقالا ىلع ذيفنتلا يح يف تلخد دق

 يقرشلا عمجمال ءاصحالا باتك و يسفلاراخ ملاعلا يأرل ًاقفو « ينانبللا

 عقاولاو خيراتلا ةقيقح امنا . ةتبلا بجع اذه يف سيلو . سدقملا

 نيناوقلا نا يا © مقتسم طخ ىلع كلذ فالخي نالوقي نهارلا

 000 6 (اظرانعا نكمملا نق ناك -نويتوطنا نملدقلا ىلاد ةيوسنملا
 ةينايهرلا سيسأت دعب اما < ًانوناق لقن مل نا ًاينوناق اببس <« ةلهو
 ناك يأك ةريثعم تحضاو ةينوناق ةوق لك تدقف اهناف ةينانمللا

 . ةمحورلا ةعلاطمل دعم

 لع دل © ةنمحلا ناوناقلا ءارجلا ءانبتسابو © :ءىش لك" لمقو

 0 مازلالا ةوق اه ةدعاق وا ةعيرش نيمنانمالا ةنراوملا نامهرلا

 ودبت ا موسرلاو نيناوقلا نيب قراوف نع مهيدل شتفن نا ثبعلا

 ماسقالا هذه نم ل والا مسقلاف . ةببرغلا تاينابهرلا يف ةحضاو

 انوناق هانوعد يذلاو كسنلاو تايبدالل ةماع دعاوق ةنمضتملا ةسخلا
 سبل « ةينامهرلا ريبدت ةنمضتملا ةيقاملا ةعبرالا نع هزيمنل ةطاسلاب
 اللا ميلا لكك ادي دهو ( نوناقلل ةدوسم»لواو الا وه

 ةنس كرب رطبلا دمسلا هيلع قداصو < ١594 ةئس "دعا دق ناك هالعا

 سومنوطنا سيدقلا نوناق ىلا فضت ل قل ةداوسملا هاهو | 4 0/0

 ةدوسملا هذه تدعبتسا ول ىنعا ةينوناق ةوق لك تدقف دق تناكل

 9( 1 نا إ نراثلا نع نيوتوطنا سيدقلا ىلإ ةيوسنملا
 . ةنوناق



 هدم ا/هثه

 دعاوقلاو ةينانبللا نيذناوقلا نيب ةطيسب ةنراقم يفكت هنا ةقمقحلاب

 نوقّيطيو « مهراكفاو مهءارآ نورّسغي نيفلؤملا كلوا لعجل ةننوطنالا

 نابهر نا يهو هسفن رخوبمه اهادبا ىتلا ةقيقدلا ةساوصلا ةظحالملا

 فرا مهيلع .بحم «نييضوطنالا» مساب نيوعدلا را 00
 . '١'ةدومحملا هتريسو كسانلا سودنوطنا سيدقلا لئاضفب اودتقي

 : ةيعقاو رئكا موقت أئلاث

 هعالطتساف ىسفلاراخ فلؤملا اما

 هذهل ريخآلا لحلا انطعي مل امنا « نيفلولا نما رك. 000 تك
 . كلذ بناج ىلا « هنا عم يبرغلا مسولا اهبف ظحال دقف . ةضقلا

 6 سوبنوطنا سيدقلا ىلا ةبوسنملا ةداتعملا نيناوقلا د يل نسل

 دقف اذلو ؟ نيينوطنألاب نيينائللا نابهرلا ةيمست انكمم ناك فيكف

 سوينوطنا سدقلا نوناق اومدختسا و نيسسؤملا نا انل لوقد ناب مها

 باتك يف ىرن ىرحالابو 2” « نائمل ءاحنا لك يف عساولا ماركالا يذ

 نا مسوغ سرس ص ةمقرسلا سئانكلا عمجج هعضو يذلا هاصخخألا

 نامهرلا عيمج ىدل سويدنوطنا سيدقلا هب معني يدلا قيمعلا دوفنلا

 بترم قيبطت لوا ناو « ةتملا هدوحوب باترالا نكمل نيس

 زواجتي ال ةينامهر ةئره ىلع قبطمو ©« سوينوطنا سيدقلا نيناوقل

 ةنراوم نامش ةث ” يبودلا كري رطنلا ةمغر 8 امنع 1558

 لاثم ىلع تقولا كلذ ىتح ةدرفنملا رادالا ديحوتي اوماقف نيسلح

 كلذ قس .ةلوزعم تناك يتلا رايدالاف . برغلا ىف ةينامهرلا تايعمجا

 ىلا بوسنملا نوناقلا امل تراتخا ؛« امهنيب طبار نود ةقرفتم تقرا

 2١94 ةنس ىف دكا ةينائمللا ةمالا ىدل نيسعشلا نيسيدقلا دحا

 م م5 صاج رخوبمه باتك 6

 . 815 نص 7 ع ' ةيفارغجلاو خيراتلا سوماق يف يسفلاراخ بالا هلاقم عجار 4



 ثحب نا دعبف .١2هخيرات يف رخوبه فلؤملا دكا <« اذه لثمو
 ىف لوعفملا ذفان هربتعا سوينوطنا سيدقلا ىلا بوسنملا نوناقلا يف

 هيأرف يسب فلؤملا اما . نيينائبللا نادلكلاو نمرالاو ةنراوملا ةيعمج

 2 10026 هه اطح ]فا مالكب نكلو قئاسلا فلؤملا نم ذختم

 كلت [:راهر نا مهفن انلعجي نيناوقلا « ظفح » ىلع همالك ضرعم

 « هيف ققدمو حيرص نوناق مهدل نكي مل ةروكذملا ةثالثلا سوقطلا

 ىلا بوسنملا ثوناقلا ىلع ةسسؤم ( ةمظنا ) تاكستو طقف تاداع لب

 كرآ لاق رخو ناملالا خرؤملا انبا © ريبكلا سوينوطتا شندقلا
 نبذل ةديفم هتءارقو ةياغلل لّصفم ةنراوملا نابهرلا ءالوه نوناق »

 . « رايدالا ريبدتو رما مهدبب

 دمك أتل ةحح وا دنس اوتأب ل نيفورعملا نيخروؤملا ءالؤه نا دسب

 نرايهرلا نا [يدتلاو ٠ « ةينوطنالا » مسأي معك 1 4 مهاوقا

 بحومب نوشمتي اوناك ةفلتخلا سوقطلا كلتل نيعباتلا « نيينوطنالا »
 ةينامهرلا مهتريسل نوذختي وا نابهرلا ىلا سو.نوطنا سيدقلا نوناق

 شيتفتلا يف سفنلا نودبحي اونك امو < هسفن نوناقلا اذه مهتاكسمتو

 له 5 ]] نركت فنك «ةلاخلا هذه ق نكلو . ىرخأ رداصم نع
 نهارلا عقاولاب نوكسمتي مهريغ نورخآ نوفلؤم اهادبأ يتلا تاظحالملا

 ةيقرشلا نيناوقلا هذه نيب لكشلاب ريبك هباشت دوجوب نولوقيو

 ! 9 50 رثكلا

 ١) جم مهتاينامهرو ةينادلكلاو ةمنمرالاو ةينوراملا سئانكلا نع ١ ””ك ص 2

 ج هيفارغجلاو خيراتلا سوماق يف يّسب فلؤملا ةلاقم علاطو ١ ص ؛غ؛ه؛:١.

 ) نس عوأ لم( نيم : ةعوسوم يف سوبنوطنا سددقلا نيناوق علاط 01402



 لاوقا نع لب < ةروكشم ةسوردم ثحابم وا صاخ قيمع سرد

 ناريبك ماهباو ضومت كلذ نع جتنف . ةقابلب نكلو اضرع تليق

 «كاذ وا يخيراتلا ردصملا اذه ىلا ةينائمللا ةينامهرلا نيناوقلا ةمسن 1

 ءانعلا فلكت ترود نم هيف اهوعلاط ىلوألا نيفلؤملا تانغرل ًاقفو

 . لاوقالا كلت قدص نمو ابتقمقح نم دكأتلا

 : يسب و روح وبمهو ينادبعبلا ءارآ : أيناث

 ةينانمللا ةمنامهرلا نيناوقلا عابت » ةيمست ىلا نيفل وألا ضعب دنتسا

 نيناوقلا هذه رداصم نا لوقلا ىلا اوردابف ©« سويتوطتا رام نابهرب

 بتك دقف . (١١تاذلا سوينوطنا رام نيناوق ًاقح يه ةروك ذملا

 ٠١ ص ةينوطنالا ةينايهرلا نع هخيرات يف ىتادسعملا ليئونامع بالا

 ١١5160 ةنس حيسملل ريشع عياسلا ليجلا رخاوايفو » : افرح يلي ام

 انعا و انرئاقو. ةدعحلاو ةيعمج اوفلأو نانبل لمج يف نابهرلا عمتجا

 مهيلا ةريدا ةلمج اوضو سوينوطنا سيدقلا انيبا نيناوق نع هودخا

 عضوملا يف ةحارص رثكاب همالك راكي مث ©... انتفئاط ةكراطب ةافن

 مدقت » : هتيفرح ام ( ٠١ ص ) لوقف نيناوقلا هذه نع هسفن

 (ةينوراملا ايعشا سيدقلا ةنيهر ىسسؤم ) نيموحرملا ءابآلا نا افنآ لوقلا

 انتوخا موسرو ضئارفو نيناوق نع طبتشلا ةكدخ هيل ]ا

 نيب مظعملا انيبا نيناوق نع ةذوخأم اهنا مديكأتل نيينانبللا ناهرلا

 « ... تاينايهرلا سمو ةيربلا بكوك سوينوطنا سيدقلا كاسنلا

 4851١/. و ال**١ دوماع



 ةارتسلا نم تل ؛ اًنتلاسك ةلأشم نا نم: بحع .ةلاح يف انك الاو
 اننال « ًاضعب اهضعب داضي ةريثك ةفلت ءارا قلخ ىلا يدؤت « ناكم
 . اهريغ وا خيراتلا نع تافلؤم تناود ةمحطس كاناثك ددَص ِف

 تافلؤملا ةرهشل تاباتكلا هذه تلان ؛« ًايلاغ ثدحي اك « كا ”ءاوبسلو

 ” |يصصم كاع يتلا ةقيقحلا لظح تلات « اهينمضتت يتلا

 ىرابي ال يذلا تاوابابلا خرؤم ةضراعم ًآالثم ينجتلا نم سبلو
 يفف . ةضماغ ريغو ةينامور ةمخرات روما ةحص ىف روتسب اكتب

 رومنسنوملا نا روتسب لوقي ريمكلا هفنصم نم رششع سماخخلا دلجب ا

 ناو « ًاينادلك ناك ربشالا ينوراملا ةمالعلا يناعمسلا نوعمش فسوب
 اهملا تفمضا امور يف ةسردم مهل تناك ريوشلا يف انحوي رام نابهر
 " ةقتلصت تحاو كلذ -ليبق- 00 هلآ تل هرذلا تللشتفات ةهككا

 ©” ردقر رورشم وهام ءاننادلك نكي م نامل 20 الك

 يتلا ةيضا لب « مهيلا ةيرشملا ةمردملا كلت مه تناك نويريوشلا 1

 حامسلا نود ةريغصلا فرغلا ضعب عم ةسينكلا تناك مهل تيطعا
 ةنس يف اذكهو . هسفن مظعالا ربحلا رماب ةتبلا ةسردم ةماقاب مه

 || عفر ىضتفقا ؛« 2و ةهلا نم ةئس ١ا/ دعب يا .١7

 .اهببف بوغرملا ةسردملا حاتتفا نأشب ةجحيتن نود يلوسرلا يمركلا ىلا
 هل خبطمو نيتقيض نيتفرغ نم افلؤم ناك كانه نابهرلا 0
 : أاهسفن هكا ةهح نه ول و لخدم

 0000 ا زل وأ انضم ى تدع ام تاذلا. اذه
 نع جتان 0 ال ةنيامشم 1 كلذ نع 5 ورمعت مهفالتخا ىلع

 ءالم64 ص ١6 للحجم ( ].. 2396012 ) روتس هفل وا تاوابابلا خيرات عجار ١

 . 75ه ص هسفن عضوملاو



 عبارزلا كاد

 : ءارالا ضعءب ديا فت يف : لود ثحعمملا

 ةلأسم ىلع ملكتا اناو « رمالا لوا يف ترشا : ةئطوت : لوا

 ديدجلا ليصالا ينقتلا ىنعملا دصقا نكا م ينا © اهبمفل ومو نيناوقلا

 تيفتكاو ءءواسعالا كلذ نع دكر تملخت ..« فلولا » ةماكل

 كلتل «ررحملا» طقف اهب تدصقو « فلؤملا ةماكل طبسلا ىتعملاب

 هانلق امل ًاقفو ةيناثبللا ةنيهرلل « ةيقوقح ةعومم » اهفصوب نيناوقلا

 .١٠١و » ددع تحت يناثلا لصفلا ىف لق

 ئودت ف .ةكحو ةكنح |ًودنا ارك نيناوقلا ىعضاو نا لحا

 ةوقب مهيلع ةمك ارتملا ةربخلاب عافتنالا نأش اولمها دق اوناك ول مهامعا

 . نابهرلا ماظن لثم [ةيقد امظنت مدعلا نم اوقلخي ىكل « نمزلا رورم

 ناو ةيخيراتلا رداصملا ةيضقب اومتها نيدلا ةبتكلا ضعب ءيطخي و

 ةهباجم ىف اننا نظي ال نا بحنو ©« ىضرب اهل لح ءاطعاب اوححني ُ

 ةحيحصلا نيهاربلاب ةديؤم لثاسم وا « عوضوملاب ةلفاح ةددعتم تافلؤم



 اعلا /ع د

 نيب اهانيرجا قلا ةنراقملا نا ةحارصب لوقلا انكمي لامجالابو

 ا ا ا مدقت ًالبق تناك يتلا داوملاو نيناوقلل يئاهنلا صنلا

 « ةمخيراتلا رداصملا ءارقتسا لالخ نم اهملا انلصوت يتلا ةممتحلا ةحيتنلل

 برغلا يف تفلأ ىرخالا ةعبرالا ماسقالا انيب « امور ىلا ردنكسا

 يندهالاو يفاعمسلا ءاماعلا ىلا اهفيلأت ةبسن بحي يلاتلابو «امورب

 .٠ يواتنكسلاو



 اروطف دحال يطعب نا بحم ال سيئرلا ثذأ راقب هلل نك

 انيلك ريدلا يف ةدوجوملا ةنوملا عطق لبق: اقل 100 3 1

 :ابار . جرخلا ليكو دي ىلع اهنيح يف اهريغ يرتشيل سيئرلا معيلف
 نكتلو . امهب قلعتي امو ةدئاملا تيبو ةنوملا تيب يف فظانتمل

 : أسماخ . ةدئاملا سرج عرقي امل اهمزاول لكب ةرضاح ةدئاملا

 رتفدو . ةدئاملاو ةنوملا تيب صخب ام لك رتفد يف ًاررحم نكنلو

 ًاعزوم « برشلاو لكالا يف ةدئاملل هدادعتسا وا هخبط بحي امف ىلآث

 نومدخي نيذلا رود يف ثلاث رتفدو « رهش لك يف وا عوبسا لك يف

 اهظفحيل خابطلل اهطعملو ةدئاملا تالضف عمحيلو : أسداس . ةدئاملا ىلع

 نيذلا ءارقفلا ىلع سيئرلا رماب عزوتت يكل « رقفلا ًاركذتم هدنع

 . «<هجراخ ىف وا ريدلا ف

 « اهانركذ يتلا ةلثمالا هذه نم : مدقت امم ةجيتنلا : ريشع نماث

 لبق نم تناك يتلا داوملا نيب عساشلا نوبلاو مظعلا قرفلا ىرن

 ىلا رظنلا كلذو « ىنامهرلا نؤناقلا هيف عضو يدلا يئاهنلا صنلاو

 تناك هنا ىلع . ةشرتمو ةمظتنم ام عون ىلع تناك يتلا تابيترتلا

 اوركتفا دق نامهرلا نكن مل نكل ةددعتم ىرخا تاسترت كانه

 سيسأت « سرادملا كلذ نم . ةبوتكمو ةيئاهت دعاوق اهوربتعاو اه

 صعبو ةريغصلا فئاظولا ©« نييكيريلكالا ءاسؤرلل ةعاطلا « رادالا

 صنلا ىلع تلغدا تاديدحت 0 كساد لكل خلا تاسدأتلا

 ملمعم ًآلثم «© ةداعلا لبس ىلع ولو ةفورعم دانه نكت مو يئاهنلا

 يحورلا دشرملا نعو ريدلا سيئر نع ًازيمتم هنوك لاح نيئدتملا

 تامورحلا ضعبو نويوناثلا نروفظوملا كلذك « تالماعملا سدئرو

 . رعشلا صق لملكا نم نامرحلاو



 ًالداعو انطف نوكي نا هيلع  خ . هلامها بيست ءيش اهنم عيضي
 وحن رظن هدنع نوكي نا هيلع - ؛ . لخبلا ًابنحتم ءابرغلا عم

 لمضفتو ةينانالا ىثاحتي ىرا هيلع - ه . هيلا نيبرقملاو نيمكاجلا

 ةليدر ىسمي اذه نال ©« برشلاو لكالاو ةوخالا نم هريغ ىلع هتاد

 اور ةفاطلب فوبضلا لبقي نا هيلع - + . بارخلا ىلا هب يدؤي

 ةفاطلب هتوخا لماعي نا هيلع . 7 . مدخلا ىلع رّمجتي الو ءارقفلا

 - م . ةصاخ ةبحب موعم فلؤيو نييناماعلا ميلع لضفي الو ةمحمو

 ريظن ةوخالا تاريخ يف طرفي الثل نيينامعلا حيدم بنحتي نا هيلع

 ةساعا ىلا تقولا تاوف لبق سيئرلا همني نا هيلع - 4 . صوصللا

 اوفظنيل مدخلا ىلع ربسي نا ا هلا 0٠6 ةفلشلار ريدلا

 . « '١'ابترم هناكم يف ءيش لك اولعجيو ةفضملاو ريدلا

 ترتغت « نوناقلا عضو لبق تناك ىتلا دعاوقلا هذه ةغيص نا ىلع

 حضاو وه امسح ل َ تحرصأو نناوقلا هذهل يلاهنلا ضصنقلا ف اما

 لمكو نع « ينامهرلا اننوناق نم « ريشع نماثلا بالا فلاثلا مسقلا 2

 7 مكاوملا دينو

 لكوي نا سيئرلا ىلع بحي ريدلا ةنوم ظفح لجال : ًالوا»
 - ال ا كو ل 1ك متبمل 1911 اع رف انهار

 : أيناث . لفقلا تحت ظوفحم ًافيظن ًابترم « هناكم يف ءيش لك عضيو

 ةنال « نورتملاو لكأللا عيزوت يف سيئرلا رما ةنوملا لنكر عبتيلو

 ىضرملا ظحاليلف نكل . لكلا عم ةاواسملا ظفحي نا هل دب ال

 هرمأي اك مهريغ نم رثكا ةبعتملا لامعالاب نودكي نيذلاو نيفاعتملا

 م ها 1 نم هالغأ ةروكذملا تاينادحرلا وا تارراحلا عجار 6



 عاد ببس نع اضيا عيطتسي لب « بايترالاو كشلا تحت ةعقاولا

 كلذك و . رمالا هرطضا نا ضعبلل روما ضعب لحي نا يعرش حضاو

 نذلا ةدئافو هللا دجم ةدايز الا يه سيل ىلا نوناقلا ا لإ ا

 5 لع هنا ميسا هنآ ا 56 ةريسلا هذه محل اوذخت ا

 لطبي نا عيطتس الو © احضاو احيرص اركذ اهاكذت نك ملام ام

 : رشع عبار . ماعلا عمجما نم ةتوبثملا ضئارفلا يثالي وا ةيلكلاب

 تاطابرب يعرش ببس نع انايهر طيري نا ماعلا سيئرلا عيطتسي اك
 ءامشا نكت مل ام ةنيهرلا يف مطوخد دعب اهب اوطقس ىتلا تابيدأتلا

 هدنع نودي نا بحي كلدل . كريرطبلا دمسلا وا نارطملل ةظوفحم

 هزواحتي الو هناطلس دودح فرعي ىكل ةظوفحملا ءامششالا هذه < رتفد ىف

 : مشع شماخلا .. قستانكلا ديلا نمو تانيدأتلا نم لح لا ىلا ارظن

 نطمب ةرويدلا ءاسؤرلو تالماعملا ءاسؤرلو هناا طاق ا
 نم فارتعالا عاتسال نونيعملا نامهرلا اهنم لحي نا نكمي ال ثداوح

 ماعلا سيئرلا عيطتسي ًاريخاو ... ماعلا سيئرلا نذا نع الا اهب ىلتبب

 نا ردقت يتلا رومالا عيمج ةنبهرلا لك يف ًادارفاو ةلمج لعفي نا

 لك ابشن مهترويدو مهتالمأعم يف ةرويدلاو تالماعملا ءاسؤر اهلعفت

 . « ضئارفلا لمق نفاذ ةضنخلا رع

 انل نّيبي رخآ ًالاثم انه فضنلو : ثلاث لاثم : رمشع عباس

 ٠ ّمر تحن ابيلع انملكت ىتلا ةلاسرلا يف اهسمترتو فئاظولا ةيفيك

 لاثملا اذهو . ةيئاهنلا نيناوقلا ةغمص ىف رخآ ًاسسترت تلان اهنا فمكو

 : لوقنف «يجرالكلا نع نوناقلا فيلأت لبق ةعبتملا دعاوقلا نم هذخأن

 وحن ةبحلاو هللا فوخ هبلق ىف نوكي نا يجرالكلا ىلع -١1د

 ال ىتح ةئمهرلا تاريخ ىلا هانا ينتعي نا هيلعو - ”» . ةوخالا



 ل 1 ف

 ةسدقملا عماحملا نيناوق لبق نم اهنا وا . نيريدملا عمم نم لحلا

 لجال مارتحالا ىلكلا كريرطبلا ديسلا نم وا نارطملا نم لحلا يضتقت

 عاد بدَسل ماعلا عمجملا عمج نا ردقب : انة ءان دلل اهظافتحا

 نينس ثالث وا نيثنس ىلا هقوعي وا هدعب هرخؤي وا داعمملا لبق

 .مارتحالا ىلكلا كريرطبلا ديسلا نذابو نيريدملا ةروشمب نكل . رخأ

 هل قفتا ةرم لك نيربدملا مم هتاذ نم عمجي نا ميطتس اذكهو

 دنع المكأو هل مقيو نيعي نا ردقي : أرششاع . هناطلسب ةصتخم لاغشا

 اذ ىف ىاطلالا ىفركللا دنع رخو قنامورلا لورا" قماركللا

 نمو همسا ىلع ةئيهرلا ىواعد عيمج ءاضقل كلذو . ايسانم كلذ

 ا راتخيو يمسي نا هيلع بحب لب ردقيب : رشع يداح . هلمق

 وا ةامحلا هذه نم لقتنا ادا هماقمو هناكم بونسل هنع ماع ًامئان

 عمج ىلعو ةنيهرلا ىلع هنع اضوع ىلوتمل مزال يعرش قئاع هل راص

 سيئرلا : ريشع يناث . ديدجلا ماعلا سيئرلا بختني نا ىلا « نيريدملا

 ًارظن ءاريشلاو عيبلا دوقع عيمج دقع ىلع ىلكلا ناطلسلا هل ماعلا

 اهعيب ناك اذا ةتباث ريغ وا ةتباث ةينامز ريد لك قازرا عيمج ىلا

 ةبوهوملا ةرويدلا لبقي نا ردقي كلذك .ريدلا ةدئاف ىلا ًاعجار اهارتشم وا

 .كريرطبلا ديسلا وا نارطملا ىضريو نيريدملا ةروشمب نكل اهباحصا نم هل

 نكلو . ًالضا هل :راطلس الف املك ابلمطبت وا ةرويدلا لادبا اما

 كلذو « ابملا رظانلا ىلدك ولا ءاقباب نامز ىلا اهعفرو اهقلعت هل زوحي

 نسحملا نكي مل ناف ةنيهرلل ةفوقوملا تافلكتملا اما . نيريدملا ةروشمب

 سيئرلا اهب فرصتي نا ردقبيف صوصخم لمع وا ريد ىلا اهنّدع دق

 0000 ا تال دكا راج ةدئانل دنا نسحتي 6 ماعلا
 نم ضئارفلاو موسرلاو نوناقلا ظفحي ناب متم نا ماعلا سيئرلا مزاي

 اياضقلا يف اهحيضوتو اهحرسش هب صتخي كلذك « ناكم لك يف نايهرلا



 م "حا

 عمجلا نم اوبختنا دق نونوككي نيذلا فئاظولا باحصا ةيقبو ةرويدلا
 ىلا ناكم نم مولقني نا هنكم ال ءالؤه . نيريدملا عم نم وا ماعلا

 ءاسؤر دد ىلبع وا هتاذب ردقب أعبار . نيريدملا ةروشم نودد هريع

 مكآر اذا ةنيهرلا يف لوخدلا نيدصاقلا لبقي نا ةرويدلا وا تالماعملا
 ريغ ةبرجتلا تنس يف مهآر اذا مهليبس قلطي نا وا « اه نيبسانم

 ءاسؤر عيمج نم باسحلا بلطي نا عيطتسي : أسماخ . نيبسانم

 فئاظولا باحصا ةمقب نمو مالك وو مهباون نمو ةروبدلاو تالماعملا

 يف مهبكولسو مهريبدت عون نع هريغ دي ىلع وا هتاذب مهبساحي ناو

 عمس نرا ناطلس هل : أسداس . ةيحورلا وا ةينادسجلا مهفئاظو

 ببس هكح ىلا نيئجتلمللا نايهرلا وا ءاسؤرلا ىواعد ميمج يضقيو

 : أعباس . مهيلع مبنم ىندالا وا مهل نييواسملا وأ ءاسؤرلا يدعت

 نيدلا نامهرلا عيمج ةنمهرلا ىف لبقي نا نيربيدملا ممخ ةروشمب ردقي

 ةمحرلاب ففخي وا لحي نإو اهميكسا مهنع اوعزن وا هنم اوبره

 ناك عون ياب اوينذا دق نونوكي نبذلا نابهرلاو نيروكذملا ةقفشلاو

 اهكرتب مه حمسي ذا < مهيلع ةضورفملا نيناوقلا «ضئارفلاو نوناقلا دض

 نا ردقيو . برلاب مهصالخل بسنأ هاري اك اهنم ءزج ليكتب وا

 نكل . اةفاوم رمالا دجي اك راك بنذ يا يفول نيناوق ضرفي

 .نامزلاو ناكملا يفرطو تاقلعتملا نم كلذ ريغو ةوخالا لاح ظحالبلف
 ةفأرلا عم ةمارصلاو لدعلا عوني ةبحلا ةايضفب زارفالا ةليضف نرقبلو

 خيبوتلاب نويدأتي نيذلل هب ملطي ًافرصت كلذب ًافرصتم « محلاو

 درب نا عيطتسي : أنماث . مهتافلاخو مهصقن ىلع مهتاذ نم نوناقلاو

 نيلباق مبلعحيو مهديعيو هو مدع نيذلل ةعرقلا يف توصلاو ناكملا

 صنئاقنو ًابونذ اومكترا دق اونوكي ملام ةينابهرلا تاحردلاو فئاظولا

 يضتقت ضئارفلا لبق نم اهنا ىتح اهلقثو اهتئادر رادقم مظع اذه

 0 ةحورطالا
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 : ماعلا 1-2 تازايتما يف : . نأث لاثم : رهع سدأامس

 "انما نييدحت عى دلي 6+ ىوندملا ماعلا عمجملا صاصتخا ىلع

 ىلع رهسلا يفو ًالوا ةماعلا لئاسملا يف رظني » : اذكه ماعلا بالا

 ىلع مالككلا ىلا لقتني اهدعبو ةينابهرلا فئاظولاو نيناوقلا ةياعر

 سلجب 3وا[سل يغمسب كك 7 0 غر قحلملا رظنا ( ماعلا بالا

 ىلا ءاسورلا وا نيريدملا 1 لقن نم ماعلا سئرلا نكمتمل نيربدملا

 ةنس عمج رظنا ) رهشا #” نم رثكا هيف باغ دق نوكي رخآ ناكم

 .2 64( ١١ دع ١6

 حوضوب ةنيبم ماعلا بالا تاطلس ناف ينئابنلا نيناوقلا صن يف اما

 احضضوتو ًاليصفت رثكا ًاصن ىرن داكن ال اننا ىتح ةددحمو ةرسفمو

 نع ١ ددع ثلاثلا لصفلا يف ثلاثلا مسقلا ةءارق آلثم عجار . هنم
 : اذكه ماعلا سيئرلا

 «هماقم يف يعرشلا هتيبثتو يعرشلا هباختنا دعب ماعلا سدئرلاو »

 اذا قلعتيف . انضئارفو اننوناق بجومب انتنيهر ىلع ىلك نآطلس هل
 ءاسؤرلاو نيريدملاو اهرساب ةنيهرلا ىلع مدقتلاو يلوتلا : ًالوا هناطلسب

 متلي ل ام « ًاضيا ماعلا عمجملا ىلا مهروضح يف ىتح ©« نابهرلاو

 ثيح « دعب امف كلذ 0 قأس ا” هلزع رما يف رظنبل ماعلا عمجملا

 توص ضبا ماعلا ىتح عمت لك 2 افا . ءاضو لا لزرع نع مكتن

 .ةيواستم ةعرقلا تاوصا تناك اذا مدقتلا صاصتخا هل ماعلا سيئرلا

 بهار لك لقنو ريد لك ةرايزو عماجملا عيمج ىلع يلوتلا هل : أكلات

 كسورو نب ريدملا هع افلم" ا ىلا سرسد نمهو اهريع ىلا ةلماعم نه



 هلا "ا # دل

 لثمن . هتحرد نم اعوطقم وا اعونمن وا آف 2 ن3

 .هتيعر فقسا نم ةكربلاو هللا لانو ىقتبس نكي مل ام لبقي ال اذه

 فلاخ هناب احضاو ةياكشلا وا كشلا هيلع مقو دق نوككي ال أملا

 بكترا هنا وا . مقتسملا ناميالل ةبوسنملا ةينيدلا رومالا نم ًارما

 اعلم هضرع ملاك نه در 0 ةعنشتسملا شحاوفلا دحا وا آلتق

 نلعت ةحضاو تامالع هنم ترمظ نفق نك ل ام < ةّئردر هتعمسو

 بسحك يصوصخلا هسئر نم ةلحخلا لن دق نوكيو هتبوت ةقيقح

 نع باسحلا ءاطعاب ًامزتلم وا انويدم روكي ال اعبار . ةعيرشلا

 ىضراو « هنيد ىفوف قبس نكي ملام « احلا رماب ايفنم الو « هريغ

 لانو ىنبس دق نكي م ام ًاجوزتم نوكي ال اسماخ . ماحلا رطاخ

 نوكي ال أسداس . ةنهكلا سيئر ماما اهنم قرتفاو هتجوز ىضر

 نكي ملام سفنالا ةياعر يضتقت ةفيظوو يشانك ماقم اذ

 انز نم ًادولوم نكي ال اهباس . هققسا ديب لع همام 2 1

 لني مل ام « ةيسئانكلا تاجردلا لوبق نع مهعنمي عنام مهل نمم الو

 وأ همسحم ًاضورمم نكن ال : أنماث . لتلك ناطلت 1 05

 وا رخآآ ربد ىف رذن دق نكي ال : ًاعضات . اضقأ لقع اا

 اماق . ماعلا انممم نم م هسيئر.نم انذا لش | اي ير

 تمت اولخدب نا نوديربو ءاسؤرلا نذاب مهريد اننوماسل نيدلا نامهرلا

 مهرذنن مث © ريغ ال ةدحاو ةنس ةدم مهم رجم نا انمزامف « اننوناق

 رخآ مهماقم نكملو . ةداعلا بسحك ةعرقلا محل :يمرت كفرا دقن

 ةنبهر وا رخآ ريد يف .ائدتبم ناك نمو . مهلبق نيدوجوملا نابهرلا

 ٠ ماعلا سيئرلا نذاب الا لبقي الف ىرخا
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 رظنا ) نيناوقلا ىلع ةظفاحلا نم نكمتي ىتح ةيلخاد ما ةيجراخ

 نوكي ايلا ةنمهرلا ف ليقي ال ب #» . (ةه دع اا/.مل ةئس عمج

 لا ناك رآ ناعألا لحس هيدلاو دحا وا هدسحم .اهوشسم وأ اضنرم

 يدتبم ليقي الا _ نس .( ه دع ١ا/الا8 ةنس عمج علاط ) يحمسم ريغ

 عوجرلا بحن لاخلا هذه 2 ذا ًاماع ؛هلا هرمع زواحت دق نوكد

 ١١ه ةنس ممم ملاط ) ددصلا اذه يف هيأر ذخأل نيريدملا عمج ىلا
 و ا

 ”ةعومت يلئاهنلا نيناوقلا صن يف نكش اوفا هده نع اضردف

 نا نود ةينامهرلا يف يدتمملا لوبقل ةمزاللا طورشلا لكل ةلصفم

 00 كلل لع نإ 120 كلاش . ةقاانوغرم ادللحار' ارمآ كرتت
 سماخلا نيددعلا 2 لوالا بالا <« هنم يناثلا مسقلا 2 نيناوقلاهذه

 دمك أنلا ةدايزل نيئثدتملا نع سداسلاو

 الو © هام كما ةيس ةرسع تسلا عولب لبق يدنمم لقب 0

 لا 0 دحاو قفتا اذاو 6 ةيس نيعبرالاو 0 هرم زواحت نم

 ولو هلومقب عوج نا هلف 6 ةوخالل كيقم هنأ نيربدملا ع او هلاح

 دصح ىلا 4 ةرسع تنللا نع صقن وا دودحلا نك هرم زواحت

 يدتمملا مزاي 0 نيربدملا ممحم صمخ اه اذهو 7 ةنلم ةرسع عيرالا

 وا 4 حيمسملا ناعا لحج وأ هد ريغ هيدلاو يا وا وه نوكمن

 عدب نم ةعدد نإ ىتلوثاكلا نامالا نم لقتنا وا ناعالا 2 ا

 ريغ نم هلومقب 00 . ني ال هلاح لالا هذه ناك 06 .٠ ةقطارالا

 نم 1 وا ًايكيتارا لك 503 نم اماو 5 ماعلا عمجما ةزاحا

 . ماعلا سيئرلا نذاب الا هلوبقب ريدلا سيئرل حمسي ال اذهف نيقثنملا



 قئاثولا مهتركذ نبذلا نيفلؤملا ىلا بسنت نيناوقلا نم ةيقاملا ةعبرالا
 .يواتنكسلاو ردنكسالياخبمو يناعمسلا مهو هالعا اهيلاراشملا ةيخيراتلا

 :يناهنلا صنلاو ةيلضصالا داوملا نيب ةرهاظ قراوف : رشع عبار

 امرحن قتلا ةلياقملا كلت اعنقمو ًاتباث هانلق ام دمكأت لعجي امو

 صنلا اذه فيلأت ليق تناك يتلا داوملاو يئاهنلا نيناوقلا صن نيب

 ( وو ال ىددع 2 أاعغذلق مك اهعاوق ناك داوملا عبمجف 0 2

 داقعنا ةلفحو ةيعمجملا مسارملاو ةكراطبلا اهملع قداص ىتلا نيناوقلا

 تاداعلا صعد ةيواحلا لوصفلا ةرمسعلا نم ةفل ملا هلاسرلاو ماعلا عمجما

 نيناوقلا نم لوالا مسقلا يف رشني مل اميبف . ''ةفورعملا ةينابهرلا

 نم ادرد افيلأت ىرخالا ةعبرالا ماسقالا 2 و الصف ١/مب ال

 اذلو لسلستم ماظن لك نم ةيلاخ يهو لبق نم تناك يتلا داوملا

 يعببطو . نيناوقلا بلص يف اهبعضو نم نكمتنل اهفيلأت ديدحت مزل

 امسالو صوصنلا كلت عيم ةلسلستم ةحتال داححيا انه انكمي ال هنا

 اهضعب ض رعد هده ةلاخلاو يفتك اف 5 ويقنلا ةروهشم تحصا اهنا

 . ابتيادب ذنع اهميظنت ىف ةيغر < ابتهال انظن © ارا الاغا

 يف لوبقلل ةبولطملا طو رمشلا لوا لانغت رشع سماخ

 : أاقباس ةفورعم دعاوق : ءادتبالا

 بئاوش نود بسك رتلا للماك نوكي نا ىدتمم ا ىلع ١- د

 تابيترتلاو نيناوقلا ىلع ةمدقملا باتكلا اذهرخآ يف روكذملا ىتحلملا يف تعبط دقو ١(

 عبط تلمهاو « ةينايهرلا نيناوقلا نم لوالا ءزجلا فلؤت اهنوكل ماعلا عمجملا ةلفحو ةيعمجملا

 يلبس نوطنا بالا ابعيط دقو ةينامورلا ةخسنلا يف عبطت 4 اهنال هالعا هروكذملا ةلاسرلا

 . ١95١ ةئس اصيرح يف ناينابهرلا وا تارراخلا باتك يف



 مك ساشا 2

 رابحالاو لسرلا ةماه سرطب رام يمركل مهمارتحاو مهتدومو نابهرلا
 نوروكذملا نامهرلا دهتحبلف نكل « ناك عون ياب نيمظعالا نيينامورلا
 ةعاضطلا نا يا . داقتعالا اذه مهنابهر دنع اوققحي نا يف ةفاك

 مسوو ساسا ةلزنب وه سدقملا ينامورلا يلوسرلا يمركلل عوضخلاو
 اوقرتفدب نا نايرسسلا ةنراوملا ةفئاط تدارا اهم ىتلا انتنايدل ةقالعو

 8 0 11 زفر ةلقايشلا فئاؤطلا مخ نع اوزيفتيو
 ادرحملو « انئافلس نم انل ةدلقملا نمثلا ةيلكلا ةعيدولا هذه ظفح ىلع

 ًالوق سدقملا يمركلل مبعوضخو مهماركا رامهظا يف مهتيانع لك
 تاناسحالاو فينملا مهماقم فرش نيركذتم « ١ ىالتو اطاةةنفر
 اذا هنا مث . ةينامورلا ةسدقملا ةسينكلا نم ًادبا ماد مهيلا ةلصتملا
 ىلع بجو « ًاضيا انبيرق صالخي ماتهالا يف ةيهلالا ةيصولا انتمزلا
 نيمدقالا انئابآ راثآب ءادتقالا ىف ىلكلا ءانتعالا اونتعي نا اننامهر
 ا 107 0 داك نذلا ةرراك نديدقلا ناهز" انلال نيسئدقلا
 (لك مقتسملا ناميالا ريشنب كلذو . ةيكيلوثاكلا ةنامالا ةيامح لحال

 عم ةدحتملا ريذلا فئاوطلا ةدئاف لجال كلذب مه ةصرفلا تحنس
 مهدادترا نم نيسنآ ريغ مهنمب نودوجوم مه نبدلا ةمكسل وثاكلا ةعبملا

 يملالا نوعلاب اوديأتيلف نكل . مهصالخ نم ءاجرلا نيعطاق الو
 ريغبو كلذ تقو يف نيلاضلا صالخي اومثي لك داهم هخ 0

 . « لسوتلاو بينوتلاو خيبوتلاب هتقو

 اذلو « ًالصفت لقا ىرخا دادعا ةعبرا هيلي لوالا ددعلا اذهو
 ةلومقم ريغ اهنم لوالا ءزلا فلؤم ىلا نيناوقلا نم مسقلا اذه ةبسنف

 0[ 15] ةحس لع ارثثتا دق نيفلوملا نم نوزريتكلا ناك اذاف . .ادبإ
 بالا ىلا صخالابو ةينوراملا ةينايهرلا ىسسؤم ىلا لوألا ءحلا

 ءازجالا نا لوقلا ىلع اوقفتي نا هذه ةلاحلاو مهيلعف « ىلعارق هللا دبع



 دس مث #ب

 نيماعلا ءاسؤرلل ةعاطلا ىلع ملكتي ثيح نيناوقلا نم لوالا ءزجلا

 :نييسنكلا وا نييناكملا ءاسؤرلل ةعاطلا ىلع ملكتي رخآلا ءزجلا نم امهيناثو

 ثيح لوالا بابلا . لوالا مسقلا نيناوقلا عجار « ةعاطلا يف 5١

 عم حيسملا ةلزنب هسيئر ذختي نا بهارلا لع كت 00 007
 . ةئيطخلا نود ءيش لك يف ةعاطلا هل مدقيو -؟ . رظنلا عطق»
 ًارما دقعي الو -؛4 . ًارهاظو انطاب هتبحمو هتمارك يف غلابيو ع

 .ةوخالا رما يف هريبدت نع ًاققدم صحفي الو -ه . هنذا نع ال

 . حلاطو حلاص نم هل ضرعي امو هفرصت عسيمج ىلع هعلطبللو - 5

 الو مل . هنذا ريغب معي وا ظعب وا هفطصت را ميقلا

 لبقي الو به... ًالوا هلع ابضرعنو الا ال105 لا لسر

 قدصتيو ضرتقيب وأ ضرقيالو .٠ ١١- هنذا نع الا انهر وا ةعاذو

 ةيعرشلا موسرلا بجومب الا كلذ الو 4 ةثذا نع الا ةفدح بلش
 . < نسئرلا تذا نعد

 يف امام هداضي ام ًارقن بلصلا يرجحلا ءاشنالا نم عونلا اذبف

 « اهسفن نيناوقلا نم لوالا ددعلا يف «مساتلا بابلا يف « يناثلا مسقلا

 حاضيالا ةدايزل هتيفرح كملاو

 انئئئهر تناك امل هنا : 59 ةنبكلا ءاسؤرل عوضخلا يفد

 سار نع ةدمعبو نينمؤملا ريغلاو ةقطارهلا فئاوط نيب امف ةعوضوم

 ماعلا سيئرلا مزاف < ًارحصو أرب ةديده ةفاسمب ةعماجلا ةسينكلا

 يلكلا ماتهالا اودرحم نا مهباونو تالماعملاو ةرايدلا ءاسؤرو نيريدملاو

 ةئاند و رمت الو نمت ل مهب ةذئاللا ممالا ةطلخو ناكملا دعب نا يف



 هس هل

 دعاوقلا اومتر دق اوناك نابهرلا نا نم يناعمسلا هلوقي ام اما

 ريشي وبف صاخ باتك ىف نيسوؤرملاو ءاسؤرلا ىلع ابعابتا بجاولا

 عقاولاب ناك ءزجلا كلذ ىرال « نيناوقلا نم لوالا ءزحلا ىلا طقف

 ءاضعالا لكب ىقلعتت ةماع مجارم ةعومجم وا اهنم ةعومج نمضتي

 لمشت ًاصوصن نيناوقلا ىلا مخ هنا هلوق يف انيب 4«( ؛ دع عجار )
 ناك يذلا لوالا ءزجلا ىلا ةفاضالاب هنا كلذب ىنعي « ةينابهرلا لك
 000 ال ؛ ليشقر اثفلأت ديد اموسر .هنلا فاضأ 4 افورعم
 ليمصالا ينابهرلا اننوناق فلؤي لماك ماظن ىلع ةيربحلا ةقداصملا لانت
 7 ) 9# لع عجار )

 ءازجالاو لوالا ءزمجلا نيب ةغللا يف قرفلا : ريشع يناث
 : ريبك ىرخالا ةعبرالا

 اهريسفتو ةمخيراتلا رداصملا ةطساوب اهملا انلصوت يتلا ةصالخلا نا
 0 ل قلل ا دكر 00 ف 4 م
 قرفلا ىلا ريشن را « نيناوقلل انضارعتسا لالخ يف انمفكي هناف
 ا لا ء[ إلا لرالا .را نان © ءاشنالاو ,ةغللا يف« مقاولا
 فلم ىلا ابتيسن نكمي ال هنا ةحضاو ةلالد لدي امم « ىرخالا

 افدلا هش د ملح دلل رماوأت ىرت لوآلاا ءزجلا يفف., داو
 انس « تاننابهرلا يفاب دنع ةمئاقلا نيناوقلا ًالصا هبشت غل ءيدامملاو

 يف ىنغو ءاشنالا يف ًاباهساو ًاطسبت دحنل ةعبرالا ءازجالا يقاب يف

 نبودت ىلع مادقالا لمق فورظلاو بابسالاو نيناوقلا صيخشت ةلواحب
 را |هدل] 4 ليات نيصن نم هذخان ,كلذ لع الاثما..' تارارقلا



 هس ُجزؤ/

 نم لوالا ءزجلاف . مهبراشم فالتخا ىلع نوفلؤملا هيف عقو يذلا

 فراك « ىرخالا ةعبرالا .ءازجالا ىلا ةيسنلاب زيجو وهو « نيناوقلا

 ءاوح لياربج نيسسؤملا نم فاو لصفتب ١90 ةنس فلأت دق

 تابوعصلا بيس نكل . تاحرف لياربحو نتملا فسوبو ىلعارق هللادمعو

 هذحو عارق بالا هرضتخا « هيلع قيدصتلا ليد ب00
 مجار:) كريرطبلا دنسلا هيلع قداصو +05 هيي ةرشاللا 007

 يف اهقيسنت محا دقف ىرخالا ةعبرالا ءازجالا اما . ( هالعا دع

 يواتنكسلا فاصاويو ىندهالا ردنكساو يناعمسلا رومتسنوملا امور

 نيناوقلا لك ةينيتاللا ىلا مخرت 11779 ةلس فو 1 ا مي

 . اهبلع ةيربخلا ةقداصملا تلانو ىناعمسلا ةمالعلا ( ءازجالاوا )

 صعب ثمدختسا # اند رش قل ةينامورلا ةروصلا هر كه ىفف

 ةلوطمو ةريثك تناك امور 2 اهملا تفضا يلا داوملا اما 2 اليوط 0

 امف اهتفرع دق ةنمهرلا نكت ١ ةديدج دعاوق اهنسب نم ناكو

 قمس ١ 1 .٠

 تادايشلا نم ةصالاختسم ةيقطنم ةحمشت الإ تسيل ةضالخلا هذهف

 هدعحعو ليبسلا ادبمو » ةلماك ًاقيقد مح اعف اهمف الح نقلا ةميراتلا

 اهدم ةدحاو ةيأ ضفر نود يىباوصلا اهريسفتو رداصملا حرمت انكم

 عيطتسن اذكهو 5 امل نوفلؤملا هدصق يدلا انها 2 جد رعت تودو

 صنلا ىلع قطني لوقلا اذهو « صفأنت يأ أهم قىصلن نا تود اهمهف

 نيناوقلا ة 4م ل قم ىلا يل ليمسلب ب نالا ان عقاولابو ٠ نيناوقلل يبرعلا

 باوصلا نع ادعي يرفكلا يأر لعح هنا نيح 2 0 تدني يل

 .٠ ) هالعا 4و طا دع عجار أاهسفن ةمدقملا نم د خسل دقو



 داس مه ل

 ىلا فاضي . (2١١ هللادمعل ) هملا نوناقلا هذه ةبسن يف ددرتي م ىلعارف

 ةيئاردتاكلا فيشرا يف ظوفحم وه ام حوضولا ةيلكلا قئاثولا هذه

 اذه تحت ىنانمللا نوناقلا يناعمسلا فيل آت نيب ىرن ثيح ةيناكيتاولا

 نابهرلا روتسدو نوناق ىناعمسلا فسومل » : ةينيتاللا ةغللاب نا ونعلا

 ةابحلا لصا يف ةشتاللاو ةيبرعلا نيتغللاب ةمدقم هلو ... ةنراوملا

 ةحنال مضاو نا مولعملا نم . ( هالعا ” ددع عجار ) « ةينابهرلا

 اذه ةبسن يف ©« رهظن ام ىلع « اريثك غلاب دق '''ةيناعمسلا فيلآتلا
 قئاثولا نم كلذ حمحصت ةلوهسد نكمي امنا « يناعمسلا ىلا لمعلا

 لاوزلا ىلا ةلامم ةغلاملا هذه نا بير الو . اهانرك ذ ىتلا ةددعتملا

 004 دل لإ رن جز ىلإ لضفلا نأ لوقت امدنع ايساإلو
 كلت هعضو ىف اضيا هبلا دوعي ا 2« هاوس نود هدحو يناعمسلا ىلا

 ةمدقم ةباثم اهتأشن خيراتو ةينايهرلا ةايحلا لصا نع ةيماعلا ةلاسرلا

 يف دهاجملاو نيمالا ا رادملا ]معلا اننا ناك لاو 4 نيناوقلل
 0 را اهتقداصم

 : مدقت ام ةصالخلا : رشع يداح

 انيلع يقبي ال ءاهقمسنت ةلواحمو اهبلع انفقو يتلاقئاثولا صيحمت دعب

 اهانقنتعا يتلا انتيضق « مقاولا يف < يهو ةيقطنملا ةصالخلا جاتنتسا الا

 : تالا اةنعتا زآ

 ناب اساسا زيممتلا بح .ةينانبللا ناناوقلا فلؤم ىلع انمالك ىف

 سلللا يفالت ل 0 « ةيقابلا ةعبرالا اًمازجاو لوالا ا

 ١( ص هالعا هيلا راشلا لبيلب سيول بالا خيرات علاط ٠١" [ج .
  6كم يف تلصح يتلا هتافو دعب همدسن ةيناعمسلا فيناصتلا ةحئنال عضو 113

 «( ينبتاللا صنلا يف نيناوقلا ىلع ةمدقملا علاط .



 ا ثا

 نال اماو « ماعلا بالا لمع يف ًالخادتم ًاربتعم ناك لمعلا نال امإ
 يف نيريدملاو ىيلعارق هللادبع نارطملا نئمطي .نا يناعمسلا ىدل ممل

 .ةينايهرلا حور داضي ام ىلع يوتحي نود امم ءيث ال نا ىلا نانبل

 نارا لو ةنملا ةدهو سو ماعلا بالا ةقفاوع ص لكك ل

 « ةينايهرلا ةياغل قفاوم ريغ صن يا لوبق نع عمجملا ماما عقاولا يف

 ١١١0794(: ةنس ىفاثلا نوناك رهش يف ةخرؤملا ةلاسرلا نم املج حضتي اك

 ضاوفن نأ ف انارواشتو 0 كلك ةداعلا بسد انعمتحا 0

 نيلس رملا نامهرلا ةرك زيممتلا ئاثلاو 0 ةئمهرأل 5 ماع ءازتلاب

 رومنسنوملا ىلا نوريدملا لسرا هسفد خيراتاا ىو 5 نيلس رملا ريغو

 اهنع هدف فوس مهبئاعر نا اهمف هل نولوقد ىرخا هلاصر يناعمسلا

 . ماعلا بالا

 دق ابابلا ناو صاخلا هلمع ناك نيناوقلا لمع نا ةطاسلاب نّسبي نا

 ىلع ىلاتلابو 8 نامهرلل اهملع قداص ام لثم تاسهارلل اهيلع ىداص

 ١ روكذملا نارطملاو .٠ هدايه لكب اهتسراعو عوضح يك اهنلمقي

 نارطملا مسيل و نيناوقلا هده ىلع همالك ض رعم 2 يناعمسلا 0

 فنرارطملا لامعا هب حدتما يذلا نيبأتلا يف هنكل . يلعارق هللادبع

 يف ضيا هددزؤ باالاو « * + و ”#م نه امو يف ظوفحلا يدومللا لجس عجار 6

 . 4١ ص روكذملا هخيرات
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 دل مهو مد

 هتننابهر ةلاح ًادبج فرعي ناك يذلا هللادبع نارطملا ىلا ةبجوم
 لختي مو ةريثك نينس اهنوؤش ريدتيو اهرزاؤي ابعم فقوو اهسسا يتلا

 ةللعو ٠ [رتك ةءانتعا ا قتعا» لب ةكراوظا ؛ منت : نعو: اَبْنَع طق
 نع ةرداص اهنأك هملا تلصو دق ةديزملا لوصفلا كلت تناك اذاف
 ىلع حضاو ليلد كلذف « ردنكسا لياخبمم بالا ةرزاؤم يناعمسلا

 . دعب ايف تعنص لب ًالصا لبق نم نككت مل لوصفلا كلت نا

 يواتنكسبلا نارطملا لاوقا ركذ انمهي © ةجيتنلا هذه ًاديكأتو
 :(؛ ةر عجار ) يهو عوضوملا اذه يف انديفت اهنال هالعا اهملا راشملا

 ربحلا ةسادق نم ةتّدثملا ةننائمللا ةنيهرلاب ةقلعتملا ةينايهرلا نيناوقلا »
 تابهارلاو ناهرلل « اهيلع هتقداصمب « رشع يناثلا سودنمبلكا مظعالا
 ابفملأتب تممتها دق يواتنكسبلا يسيدلا فاصاوي ريقحلا اناو « أعم
 . ...«2١ يندهالا ردنكسا لياخيم ماعلا بالا عم اهعبطو

 اانذح [انشت نيناوقلا تلثتل ادهاج ىعس امدنع ىواتنكسلاف
 هل ناك ثيمحو . امورب نيللشرمو سرطب رام ريد ىلع اسئر ناك

 يف ماعلا بالا عم نواعتي نا مزتلا « '"'ريبك يفاقثو يماع دادعتسا

 ةغللا يف ةعوضوملا بتكلا نم ةدافتسالا يف اصوصخو « نيناوقلا عضو

 . ةينيتاللا ةغللا نم ًاعلضتم نكي مل ماعلا بالا نال . ةينيتاللا
 روينسنوملا هبتك ام عم يواتنكسبلا تاءلك ىزاوتت ال نا يعيبطو

 2” نرال . ضقانت يا مث سيلو طيسب قرافلا نا كلذ . يناعمسلا
 يواتنكسللا فاصاوي بالا ماهسا ىلا ةراشالا ةرورضب دقتعي م يناعمسلا

 1 لرالا لزحملا نما مب ضب“ هالعا روك ذملا لماب سول ان خيرات عجار 6

 م توهاللاو ةفسلفلا يف ةد د عدم فيذاصت كرتو اهمف ملعو امور يف سرد دقل 4

 م ا نورام سيدقلا ةيوخأ جمانرب هباتك ِف ماغ داتسالا كد



 رئرطلا 1

 ل نا

 هذهو . '''اهوثحبيو اهيف اورظنيل نيريدملا عمجمل ةعوضوملا موسرلا

 ىلا هعفر ريرقت يف الوئدس لائيدركلا ةفاين اهملا راشا دق ةعومجلا

 ةعانصلا يف بولطملا » : لوقي همف تيق ا مظعالا ريحلا ةسادق

 دق مهناف كلذلو . . . نيعمجا نابهرال يحورلا نامنملا وه امنا ةيداملا

 يسركلا هتّيثيو هيف رظنلا داعب" يكل ينايهرلا مهبنوناق اومجرتو اوعمج

 0 ىلوسرلا

 نيب مئاقلاو « انكو ”ةفص ريبكلا قرافلا ريدقت لحال « نآلاو

 رظنلا نعمن نا انيفكي « ىنابنلا صنلاو اهملا راشملا ةقباسلا رصانعلا

 يف ةخرؤمألا ىلعارق هللادبع نارطملا ىلا ىناعمسلا روينستوملا ةلاشوا ف

 .كلذ لك متي هللا عاجلا لملق ايعاو 4 هةقحاولو ىنامهرلا نوناقلا تدمثت

 ىلا نررطضا يتلا موسرلا نم نوناقلا ولخ ناكف ان ردات تلح نار

 ا"! « ... حيحص باتك نع ةبانك ىهو ماعلا بالا عم ابفيلأت

 ةعيرال طقف تس رهف يهو هالعا 3و كمل عماجم اب ةحناللا نامت لدعدو

 انردن مزاتسي كلذ لكو د: ًالئاق هتدامس متخ ؛« نوناقلا ءازحا

 .(هالعا 3 ر ل روكذملا صنلا محار ) هل ةمفاو حو رش - د

 امنا ائفرع ادا امسالو هم اهاش ىعم هلاسرلا 0 نا ىئىهادمو

 بالا ىلا بتك ١7١9 ةنس ١ك لرا يف ةخرؤم ةلاسر يف ماعلا بئانلا نال كلذ 6

 .نيربدملا عمج اهاربل اهومةعضو يتلا موسرلا انل اولسرت نا نسحتساا نم » : هل لوقي ماعلا

 يناعمسلا عم اهم رحي يتلا لامعالاب نانبل يف هيئان ربخا دق ناك ماعلا بالا نا ىلع لملد اذهو

 . 8١ مر ةيمور ريد يف ظوفحملا يدوبللا لجس رظنا . نيناوقلا نأشد امورب

 ١9”“. ص ؛ دل ءامورب سدقملا عمجما فيشرا رظنا (؟

 يف ةخرؤألا ةقباسلا هتلاسر بتك امدنع ركذ ام ىلع اعلطضم يناعمسلا نكي مل اذا (ع

 . هالعا ٠١ ّءر ىف روكذه وهاك ؟اب + ب ةنس ناسين رهش



 ها ا

 اددنشر ديراتب هلذاركلاو سدلقالا بالا :ةسادق: ىلا ريشب :ئذلا

 00 ا هللا ةظنح 6 اهتياعرو

 ةليثض تناك اهنا كلذ : انقرت ملف اهرظتنن انك : ىتلا موسرلا اما
: 

 .٠ بسترتلا هكدعو 1

 ةخرؤم نيربدملا ءابآلا ىلا امور يف مقملا ماعلا بالا نم ةلاسر يفو

 ةلاسرلا هذه لبقد» : هتمجرت ام هسدق لوقي ١7,8 ةنس ناسن لوا ىف

 «امور ىلا ىلوصوب ةدافا امهادحا ىفو . اهريغ نيثنثا ميلا طاطا

 ىلع ةقداصملا لجال هماّتا بجاولا ىل معلا ىلا ةراشا امهتمناث ىفو

 . ةسعمجللا انتامظنتو انتاداعو انسوقط بتكن نآلا نحنو . نيناوقلا

 ام عم ةيزاوتم نوككت ىتح اهصقني ام لك نيناوقلا ىلا فيضن انناو

 « ةزهاج حبصت امدنعو . تامظنتو نيناوق نم ىرخالا تاينابهرلل

 اهملع اوقداصي يل مظعالا رسحللا ةسادقلو سدقملا عمجما ىلا اهمادقن

 ع... "2 ةيريخلا ةقداصملا

 نك /نوناقلاا دعام هنانيبتدقف ©« حرش ل جاتحت 0 تارابعلا هذهف

 تاداعو سوقطو ممسارمو تارازق 0 ةينوناق ةعوممجت ةيأ كك دع كانه

 يه تسيل رصانعلا هذهو : ةندعم ةحنال 2 كالا هرم ل 0

 فاضي ؛« 0 قبس دقو ١١و ٠١ ماقرالا يف اهانيأر لاخلا

 2 2 1 مك 1 ةيوتكم نكت م يف 5 نيودت طقف اهملا

 رك ا 1 3 نمو 0 0 اهفيلأت بحاولا نم م

 هذه مدقي نا نانمل 2 ماعلا بئانلا ىلع بحوبو ا ب٠ قرغتس

 2 مرض مضر كفن عضوملا يف هدذنز بالا خيرات علاط 3

 0 2 ره 4 ةممور ربد يف طوطحلا هددز نيطسوغا بالا خيرات ملاط 0



 هس ه١ ل

 اذه نم ناكمالاب سيل 2« كلذ عمو . مات الماك مسنوناق نوكي نا

 نوعنصت ًاريخ مث نمو . موسرلا نود نم هدحو نوناقلا تيبثت لسقلا

 « امور ىلا اورضحت نا ميريدم دحا وا اهمارتحا يبكلا متوبا

 لئاسملا لحب نيضاوفمو اهيلا راشملا موسرلاو تايظنتلا عم نيلماح

 . «© تادبوعصلا ىلع درلاو

 بالا ممتجا ( ةددعتم ىرخا بامسالو) ةلاسرلا د 0007

 اذه يأر ىلع ءانبو « ىلعارق هللادبع نارطملاو نوريدملاو ماعلا

 5 فورعم وه 1 امور ىلا 4س ماعلا بالا لاسرا اورارق 6 ريخالا

 اهغلبف 2 امور ىلا ماعلا بالا رفاش ©« لوالا ت رهش ةيامن ىلاوحو

 بتحك « كلذ نوضغ يىفو 75 طايس رهس خم

 ًءانب » : ةيلاتلا ةلاسرلا يىناعمسلا ةمالعلا ىلا نانبل نم نوريدملا ءابآلا

 ىلا هسفن ماعلا بالا رفاسي نا ًاريخ اندقتعا « ةددعتملا ملئاسر ىلع

 ةلأسم ةصاخو لئاسملا فلتخ مظني يكل « ميبانج ًادصاق يفرط

 بسحب انعنص نحن « لاح لك ىلعو . حاحلاب اهومتيلط يتلا موسرلا

 اننكمي ًابمجوت رويهألا أوهدوت نأ مكلضف وحر اننكتلا ٠ متبغر

 لكب مهعانقا بجاولا ةلداركلا ةفامن عم ممالك يف ًاصوصخ « هقيقحت

 . « 2'!انطمحم قفاوب ام

 ةريغلاو امور ىلا ماعلا بالا لوصو يناعمسلا رو رمس ناك و

 انتسردم نابهر هحضوا هلك اذه « ةشاسهرلا نأش ىف الذب ىلا

 ىلكلا ماعلا بالا قفار دق انتفئاط لسن ىناعمسلا ناد : اولاق

 .4-8653 43و ا. نط ؛ هسفن عضوملا يف هدنز بالا خيرات رظنا 6

 ,. "8 ص عمر «امورب انربد يف ظوفحللا يدومللا لحس لحس رظنا )
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 تكتل (*] ىإ تح

 أاوعرمش هش ةدنسا كللذلو ها رسلا يف مهليبس ضرتعت تناك

 5 ماعنالا اذه بلطي

 000000 6 ار لآ اهياسرا ىلإ تكلا تاياتكلا ىف نكلاو
 06 الاتش ٠ ةكاراطتلا ةنلع ىداص ىذلا نوتاقلا تئثت» إلآ توسمتلت
 اا ا لآ كلاسرلا كلت رم ؟دعاو اعطقم انه ركذت © كلذ
 ا١ا/ا»+ ةنس لما ربس مظعالا ريللا ةسادق ىلا يلعارق هللأ دمع

 مءانبا ةنراوملا نتايهرلا نا 2« سدقالا بالا اباد : لوقد ثمدح

 ٠١م نم فلؤملا موناق اد ارارابست نا متسادق نع ل

 ىماسلا ةكراطملا انتاداس نم هملع ةقداصملا تقبسس دقو « ًالصف

 لك ةمد موقا عيضولا مداخلاو ريقحلا انا تنك اذيب © مهمارتحا

 تلمحا امدنع ادلو . 249: ناهرلا ءالؤه نع .ريخلاب' دوعي.انم

 « ةيلاطيالا ىلا ابمجرتي ىل يناعمسلا رومنسنوملا ىلا ةلاسرلا كلت

 منوناق ث] دكارملا نمو ل امف هل لوقي ماعلا 0 ا احل

 الا . ةننابهرلا ةاملا لاكل ًاداضم ًائيش نمضتي الو كراممو سدقم

 صقان « ةيقرشلا متاهج يف نيناوقلا لكل ايواسم نوكي يكل « هنا

 ةماع نيذاوق مومعلاب تاينابهرلا لكل تال ١ كئاطرلا مظنت يف

 ةصاخ نيناوق ضيا مهدنعو « منوناق ريظن ءاضعالا عسبمج لمشت

 لمعلاب دنع ادم 5 |رثتشر + تددلاو تاسيدأتلا لحال ضيا

 ىف بغرب سدقملا مم اف . "!ةروص هلم انملا اولسرت و ةباتكلاو

 ١) هع ص اله ا» دلجم « يرسلا ناكبتاولا فيشرا ين كلذ عجار .

 . ؟ه ص :؛م ّةر تحت امور ىف ظوفحما يدومبللا لجس رظنا 5

 موسرلا ضعب دوجوب ًافراع تراك يناعمسلا نا ىلع ةحضاو ةلالد لدب اذهو («ع

 فوسف اهتمهامو اهتيفمك اماو انه هنأشد كتي يذلا نوناقلا ادع ام « ةينابهرلا تايظنتلاو

 . يناعمسلا عم اهسرادتيل امور ىلا هعم اهبلج ماعلا بالا نا مولعمو « دعب ايف ناكردت

 : ) بالا نا ياا جذب ةنس ناسدن يف ةخرؤأملا ةلاسرلا . هدئز بالا خيرات عجار )



 دا ع

 يذلا سقطلا يا « ةثرلا اما. ةيتاهزلا نيناوقلل ابتلا ضل
 نيناوقلا نم ءرح ريظن هلماكب لخداو ا ريثك مرتحا لدتؤ ©« هددصد ع

 رثكاو مها لامعتساب صخخ هنال ) ىعسط ادهو 9 امور م قل

 كلت يف ةدراولا ةطيسبلا يجرالكلاو ينايتسركسلا نيناوق نم اهظنت

 .٠ هدا ةرؤك للا هلاسرلا

 اهانركذ ىلا ةيداملا رصانعلا لك ضرع ىلع انمتآ دق نوكن اذكهو

 ال اذه لك امنا . قريشلا يف لع "ع ام مضتا ا 00
 ىف. نآلا رظننل أذا . يئاهنلا نيناوقلا صن ىف اماه ارمأ ناوكد

 . هملا راشملا ضنلا اذه ىلا لوصرلا ةيشكا

 همهو ىىكلقق امورب نيللسرمو س رطب رام رد نا فورمعملا نم

 اتدافا ىتلا ةلاسرلا ىف « هسفن ىناعمسلا نا كلذ . 2١١ ريبشلا ىناعمسلا

 نامهرلا ىلع حلب ناك لئاسرلا نم اهريغ ىو عوضوملا اده 0 اهمف

 < ةوجرملا ةيلوسرلا ةقداصملا اولان ىتم مهنا نوكردي اوناك نابهرلا ءالؤه

 يتلا تاداضملا ليلذتو مهموصخ ىلع بلغتلا نم كاذ ذا نونكمتي

 سرطب نيسيدقلا ةسينك برقب تدّدس دق فرغلا ضعب تناك ١07٠90 ةئس ذنم 6

 دعب ايف الا ققحتت مل ةبهلا ةركف امنا « نيينائمللا نامهرال ةسردم ريظن مدختستل نيللشرمو

 خيرات رظنا ) اهنيناوقو ةينابهرلا ةياغ لوح يلعارق بالا عم ءاوح بالا فالتخال ارظن
 يدلاو «بةىآك8 ر تحت ١ ص امورب انريد يف ظوفحملاو طوطحخلا يدومللاو يدنز نروالا

 . اذه ينابهرلا انخيرات ةلسلس نم ثلاثلا ءزجلا يف عسطلاب هانرسشن

 مه ةسؤرظالا



 ما تنل

 تفقوب اهخيرات عضو مزاي نيناوقلا مظنت انيب 4« ١17١5 ةنس ةياغل لوصف
 , ةيانكلط اختم

 ابعابتا بجاولا ةبترلا وا ماظنلا نمضتت اهناف ةيناثلا ةقيثولا اما

 اذمه رخآ يف 4 ةر قحلملا عجار ) ماعلا عمجملا داقعنا لالخ يف

 طوطحخللا نم ىلوالا ىناؤلا تاحفصلا قرغتست ةبترلا هذهو . ( باتكلا

 يف ةينوراملا ةينانبللا ةيبلحلا ةينابهرلا ةسردم يف ظوفحملا ١ ّءر

 تاسترت ىلع يوتحن 4012 ءدسع ىدخالا تاحفصلا انسب ©« امور

 ا 6 دك اب فرغت ال اننا اقح .٠ 7!ةالعا“ اهانركذد يتلا عماجما

 ىلا هتيسن عمطتسن انجل ماضظنلا كاذ وا ةبترلا كلت عضاو

 « تالافتحالا بيترتب ةصاخ ةرادج هل تناك يذلا ىلعارق نارطملا

 0 ا انقا هما شيا ع كلل لع ظفاح "دقو
 . اهتابظنتو هتينامهر ىلع ًاريبك صرح صرحف

 نيئثدتبمال بوثلا سبل ةلفح وا ةبتر هيلا بسنن نا بحي عقاولابو
 ةمجروتمللا يف ىرخالا تاديدحتلا ضعبو ("!نيناوقلا حرشو نيردانلاو

 نيسسؤملا لمع نم سقطلا وا ةبترلاف « رمالا ناك امهمو . ةمنوراملا

 ردنكسا لداخمم ماعلا بالا نا لوقن ضارتفا نك الع“ مهسفنا

 بحت امبو . امور ىلا همودق لمق هلمجو هلمك ىدذلا وه يندهالا

 ا سا دقن ءالعا اهكركذ ىلا ةلاسرلا كلت نأ هيلإ ةراشالا

 رخآل ةدقعنملا عماجملا مسارع يوحي هذال ١؟؟٠ ماعل قباس طوطحلا اذه خيرات نا ١(

 نينارقلا تد.هَل ءاج امدنع امور ىلا هعم هءلج ماعلا بالا نا لمتحملا نمو +١ ؟ه ةنس

 . مظعالا ريدا نم

 هذ ةيئاثلاو « ١١ه ماع تمظن دبعلا ةيدق ةينورام ةيسقط ةبتر يه ىلوالا (؟

 . هو *" ص « روكذملا هخيرات يف تاحرف بالا كلذ ركذ اك 2« ١75١ ةئس

 تم



 تامظنتي ركتفن اننالعجم © كلذ الت ىذلا ةينامهرلا ةلاخلا بصخو
 روما كرتبو تاداعلا ىلع فلآتمو 0 طيحم يف « ًامدقت رثكا

 راهدزا ىلع محشيل نكي مل اذهو . ةمئاقلا ةطلسلا باب زال“ ةريثك

 : يهو ريبك ىنعم عماجملا تادادعتسا نع ةيلاتلا ةرابعللو . مدقتلا
 حبصت ©« نيماع ءاسؤر ةثالثل ةفمظولا ةدم ىف ةداع سرامت امدنع »

 ةنس عمج يف ةلاحلا يه اك ماعلا نيريدملا سلجم صاصتخا نمو اميظنت
 . ه رمالا ىف ٠

 نع ةفلتخم د عاوق نانمضتت ناتقشو انيدل 6« ركذ امح ًالضف

 تاداعلا نم ةعومت ىه امهنم ىلوالا ةقشولا : لوصفلاو نيناوقلا

 ل ثيح ةديدجلا رايدالا يف يلد مدختستل ترثك اير نرتطلا
 ةنونعم مقاول يهو . اهعابتا بجاولا تاداعلا فرعت دعب نكت

 ةنيهرلا يف اهظفح بجاولا ةمظنالاو تاداعلا لك يوحت ةلاسر »
 تل نيئدتملاو راغصلا نيفظوملا تامجاو نمضتت لب « ةينانسللا

 ظحالت اينم ىلوالا سخلا <« داوم رضع :ىلا ةمسفما ةلاش ]! هدا
 نابهرلا ةدئام بترت ةيقابلا عبرالاو © ةينيدلا فئاظولاب لافتحالا

 ءيش لخدي مل < نيئدتمملاب قلعتت دعاوق ىلع صنت اهنم ةريخالا انسب

 امإ : امور اهملع تقداص ىتلا نيناوقلا ىف ءرجك انبي رم ام لك نم

 نيناوقلا صن يف هلاخدإ ا الو هفات هنا دقتعا ابنم ريثكلا نال

 . نسخا ابقرت ههاعم ضعب بيترت لجال مضو ةنالاامإو ؛ ناب
 «انل ةبسنلاب ىربك ةيمها امل ةلاسرلا كلتف 2« كلذ نم غرلا ىلعو
 ةرشع ىلا اهدرم ناك ةبنابهرلا تاسترتلاو تاداعلا لك نا حضوت اهنال

 تارراخنا» : مسا تحن 5١؟5؟ ةئس اصيرح يف ىلبش نوطنا بالا ةلاسرلا هذه عبط ١)

 . ١١١١9 ماع يف ةعوضوم ةيطخلا ةلاسرلا هذه نا مولعمو . « ةينابهرلا



 قحلملا عجار ) تردص هدق يدلا ماظنلا 2 ئىرخالا ولت ةدحاولا

 بالا فا مدقت ايف انيأر دقو . ( باتكلا اذه رخآ يف ثلاثلا

 لك ىلع فقي مل هنا ا « عماجم ةعبس ىلع الا علطي مل لبيلب سيول
 ١٠594 ةنس اصقان ناك ام لك نا هتاديكأت يف بتري ملو « اهتابيترت

 نيب ةدقعنملا ةصاخلاو ةماعلا عماجما ةعوم لك انيدلف نحن اما
 (ةمظنالا) دعاوقلا نا ققحتن نا انكمي ىلاتلابو « 4١و 1١919 ةئس

 هذه اهبنع ثدحتت مل ةريثك آدرومأ نا ةديعب اهالخ ىف ةرداصلا

 سردي مل ةروكذملا عماجملا ءالآ رطاوخ يف لاج ام نا اك « عماجمبا

 يلعارق هللادبع نارطملا ريبعت احيحص ىقبي مث نمو . ًايفاك اسرد

 ةمنوناق ةروصب ظفحت مو نيناوقلا يف ًايروص جردت م تاداعلا رثكا نا

 -( هادن قلحلا عجار) ةيموملا ةسراملا ةوقب تتيثت نا دعب الإ

 (ةمظنالا) دعاوقلا نم عمج ام نا ىلع نهرب فيك « ىرخا ةهح نم

 ةسراملاب عضو" دق < اهددصب نحن يتلا نيناوقلا صن ف ةدراو يه 1

 ؟ هب لمعلا موزاب رمؤي نا لبق تبئتو

 يف نكلو « يئامن نوناق نسل تأبه دق عماجملا نا يه ةقيقحلا

 ءيش قد ١ نوناقلا فالخيو . ٠١ه ىلا دحاو ةمسنب هنم لملق ءزج

 اد أ داع حلا هرثغ لآ لوحت لي © ةيلصالا هتروص ىلع
 ' ةلوم نع زسع نا 0 ال

 : قرشلا يف تناك ىرخا دعاوق ضعب : أعسات

 نيناوقلا ادع ام قرشلا يف ءيش عضو دق نكي مل هنا نونظنتا

 ةينابهرلا راشتنا ةعرمس نا دك ملا نم ؟ اهفالتخا ىلع عماجملا تابيترتو



 كك 12

 0 00 ل 0 - نال ا
 لب لا لسنا ول ةيفاحلا 0 ل 2 1
 هعجرفت © ةصاخلا رومالا“ نم كلذ ىلا امو فئاظولاو نئاونلا ظلش
 ,. 5334 نب ل ماعلا ب تر

 عماجنلا نم ةرداصلا تاييترتلاو رماوالا 5 أنماث

 تاسترت ضعب اهداقعنا لالخ يف ردصت ابهفالتخا ىلع عماجبا ا

 ”ةمغر < ( 26وادع ) ةسراملا اهيلع قداصت وا لاوحالا اهمضتقت
 دقو . رضم شدط لك ةاقالم يىفو ةتباث تاهمجوت ىلا لوصولا يف
 :."1؟!لاق :امدنع هتارك ذم 2 ىلعارق هللا دمع نارطملا اذه ىلا راسا

 هنال « لاح ةدوجوملا اهتاببترتو اهسوةط يف لمتكت مل ةينابهرلا ناد
 « اضيا اهدمعب امو ةنسلا هذه ىتح ةينابهرلا ةايحلا انقانتعا ذنم
 تاداعلا نم ربك الا مسقلاو <« ةدحاو ولت ةدحاز اترتن رودأدلا كيذا
 . « ةمموملا ةسراملاب اهرابتخا دعب الا سرا تناك ام تاسترتلاو

 نكمملا نم- نراك لب: ةيئاب ةممق اهلا نكي مل ةعارقلا هزه دكا
 كلذلو . اهبلت تلا مماجملا يف اهنع عوجرلا وا اهضفر وا اهليدعت
 تناكام « نوناقلا اذه ىلع ةقداصملا حاحلاب سمتلت ةطلسلا تناك انيبف
 ال . ةيعمجملا مسارملا كلت تيبثت ىلع مادقألل ةراشا ةيا اهنم ودبت
 ةعومجملا نا عونب « ام ةحنال ىف اهسترتب ماّمها يا اورحي مل لب

 ةعوضوم اعني .رشع ةسنخ تاسترت ىلع يوتحت انملا ةلصاولا ”ةدمحولا

 .ىرث 15 لببلب سيول بالا هيلع علطي لو امور يف ظوفحم ةنع ةيحلا طل 1 ١
 5 ١١ ص امورب انريد يف ةظوفحملا ةروك ذملا تاركذملا رظنا 6

 . ىرن 5 لبيلب ب بالا هيلع علطي مو امور يف ظوفحم هنع ديحولا طوطخملا نا (*



 يف '"'يلعارق هللادبع نارطملا هزجوا يذلا رصتخملاو ٠0١919 ةنس

 031 ةلكملا ةلابهرلا نيئاوقلا نم لوألا _مسقلا  ناتوكمل ا نس
 ءازجالاب لبوق ول هنا ىتح ةياغلل زيجو هنكلو « يلوسرلا يسركلا
 000000 ل ل ال نارام قلك ا فا ةقانلاا ةعيرألا
 ةطقلا لل ل انإ © [لرأ' انوناف اوعمح ناوسمؤملاف اذآ .- ضاوضنلا

 .املاح يه ا نيناوقلا مهيلا بسنن نا« مقاولا اذه لجال ©« ءيش

 اةردكك © الصع ١2:1 ادع 5 «© كانه نا لاقي نا كر ل

 هونملا مسارملا هذه نال « ةينابهرلا نوؤش ريبدتب ةصاخ مسارم ىلع

 صنلا يف ضاق ف تاحفصا ثالث نم ةزيجو ةمدقم فلؤت اهب

 قاس صتخن ايف اما . ""اهتصخش وا اهتنلالقتسا ضعب ٍقامورلا

 ةمئاقلا ةينامهرلا ةطلسلا ةكح ىلا أجلي ناك دقف رومالا

 0اس ل ةكذل احل نناوقلا ةمدقم هلا كراك ةقالذه لكف
 ةكرتشملا ةايحلا نا امب » : يلاتلا مالكلاب ددحم عونب ءاسؤرلاو عاجلا
 ةيناؤلا بسحب نوشيعي نيذلا ءاضعالاف « ايوق ماظن ةرورض بلطتت

 ماعلا عمج ا ريبادت اولمقي نا مهبلع بحي هالعا ةارامانملا الصف ةرسع

 تاونس ثالث لك مايا ةعبس ةدم متلي عمجملا اذهو . ىربكلا فئاظولا

 امام صح ام يف ةقلطم هتطاسو ربكالا ماعلا عمجبا ,ىعدبو هرم

 ىلا عجب 0 موب لك ريبدسد صتخي ىدلا كلذ الما .١ ! تونه

 هب دع قرشلا يف هتبثا اا افالخ تاحرف لياربح بالا نيسسؤملا نم "دعي نا بحي 6

 يلحلا شنم يروخلا ١١١ ص
 امتروص ىلع ةظفاحم تمقب نوناقلا ىلا 1 كمل يتلا ةثالثلا لوصفلا نا ١)

 0 مع 1 لا ١4 : يذلا لهارت بالا لاوقا نم كلذ حضتي اك ىلدالا

 ١ ١ ّةر قحلملا يف ةمدقملا هذه عجار )م



 هل 1 نا

 انتالواحم تناك « كريرطبلا ديسلا عانقا ًارارم انلواح نا دعبو

 تراص ىّتح اهوسرو تاسترت أهنم ًافذاح ؛« الصف 16 ىلا امترصتخاو

 ةمعادي اه ىشاحتا نا لمآ < البق هيلع تناك اك ةبسنلاب ا[

 ةايحألا نه نينا م تبدو مْ نهو .٠ انلاوقال ناداضملا نانارطملا

 نا انل ندناسملا نينارطملا نم توحرو كري رطبلا كنعل نامهرلا

 نرانارطملاف . نب رضاحلا ماما تبكي و نوناقلا تيبثت يف اننافعس

 هلا السوتو كرب رطملا دمسلا ىلع الخدو ةميظع ةريغ اراغ ناروك دما

 . ...3١6 ىريرطبلا يمركلا متاخ هيلع اعضاو

 يه ىرخا لوصف ةثالث ًالصف ١هلا ىلع ديز « 08١ه ةنئس ىفو

 .ةوخالا ةيحم يف أثلاث « ربصلا يف أيناث © عضاوتلا يف ًالوا : ةيتآلا
 ةيك ريرطبلا ةقداصملا ةيناث نايهرلا لان « انه هركذ مدقت ام ةفاضأ دعبو

 درتبلا ةفئاطلا ىلع أك ريرطب لئدهع تراكو © ينامهرلا مهنوناق ىلع

 نم فلؤملا :ثزناقلا صن :نآلا انيدل نسل 2 قورضطلا 2
 : هيلع قداصملا نالصالا انذنع امنا . اهتمها كردن ىل الصف ؟؟

 ةسردملا يف ياثلاو < تاورسكتب ةؤنوللا ةدسس رد ى طر لآ
 قحلملا عجار ) مسرب ةر تحت امور يف ةينوراملا ةينانبللا ةيبلخلا

 . ( باتكلا اذه يف لوالا

 يف نيسسؤملا قابو ءاوح لياربج بالا هفلأ يذلا نوناقلاف اذا

 ١) ص ىلعارق نارطملا تاركذم رظنا ٠١ امورب انتيتكم ةطوطخم يف .



 بسح مهفئاظو يف نوتبثي وا نولزعي ( رايدألا ءاسور يا ) راغصلا
 نومختني ةعبرا مهددع نوريدملاو « نيماصعلا نيريدملا عمج راشخا

 نوربدي ماعلا بالا عم مهو « ماعلا عمجم ا يف ماعلا بالا لكم نزل منو
 نامهرلا أدتبا « موسرلا هذه ىلع ءانبو . ٠١ « ةماهللا ةينابهرلا نوؤش
 نم رششاعلا يف هب اوماق ماع عمه لوا ناكو ماعلا عمجملاب نولفت
 ةنمهرلا ىلع ًاماع اسيئر ءاوح بالا هيف اوتبث دقو 1 هلا تن
 امهو نيريد يسئر اناك نانثا مهنبب نم < نيريدم ةعبرا اومختناو

 لياربج بالاو يارعشب عشيلا رام ريد سيئر يلعارق هللادبع بالا
 ىرخا رايدا ميدل نك مو < ندهأب هروم ترام ريد سيئر تاحرف

 . اههريغ

 مهنكلو « كريرطبلا ديسلا نم اهتيبثت نابهرلا دارأ نيناوقلا هذبف
 1 ا 2 لإ |اررظضاف كلذ ءارح نم ةمح تايوعص اوفداص

 نارطملا هريخي ام كبلاو . ًاضيا ترصتخا لوصفلا هذهو « ًالصف ٠٠
 ت1 ةسقحلا يهو ٠٠ ةنس نع هنآ ل 2 ىلعارف هللا دمع

 030000 01 ]| دو. لاق ؛ ةناهرلا ىلع امأغ استر اهف
 هام دق يدلا نوناقلا انل تّدثي ى هملا انلسوتو كريرطبلا ديسلا

 : نيقيرف ىلا اومسقنا ةفقاسا ةعبرا كاربرطبلا همنا ل 1
 يوتحي نوناقلا نا امعز ناداضملا نانثالاف . اندض نانثا انعم نانثا
 هتطبفف ... دالبلا تاداعل ةقباطم ريغ اهناو اهتحت لئاط ال تابيقرت ىلع
 كاذ ذاو . نوناقلا ىلع قداصي مل نيفرطلا لاوقا نيب ًارئاح ناك يذلا
 « اهعقوتن نكن 1 ةسخب ريدلا ىلا انعحر

 5 هالعا نيروك ذملا نيردصلا مجار 6

 . ينابهرلا بوثلا نيسسؤلا سبلب يونسلا لافتحالا فداصي خيراتلا اذهو (؟



 اسل نيفل ؤم ىلا تدسلو اسضهؤور اهملع تقداص يلا نيناوقلاو -5

 رداصملا ةراشتسا دمفملا قفاوملا نم نا دقتعن 2« ثحبملا اذه يفو

 نيب تانراقملا سردل اساسا حلصت ةجمتن ىلا لوصولل ًآلوا ةمخراتلا
 نيترقفلا لمصفت نآلا كاهو . املس ًادبيأت اهنم جتنتسنو صوصنلا

 : نتملاتلا

 لهانملا لاوقا يف : ىلوالا ةرقفلا

 ؟ ةا/.. ةنئسل ةقباسلا رصانعلا يه ام : أعباس

 اسدئر اوراتخا رثالا ىلعو . حيرصلا ينامهرلا نذنلا مثزاربا ا

 دعا ليه انهاك 0 ىلف ناك يدلا ءاوح ليباربح بالا مهيلع

 91+١٠ ةنس ىو . ةديدجلا تاوعدلا لوبقب اورشثاب نيحلا كاذ ذنمو

 ةمدقم لكشب ةعوضوم تناكو مهتينابهر ةراداب ةصاخلا موسرلاو

 : هصن ام ددصلا اذه يف هللادبع نارطملا لوقي . ينابهرلا .مهنوناقل

 موسرلا 2 ررقتو اياب فر ِق نوناقلا عمج مم ةعسلا قدك 2 هنأ »

 اهرثا ىلعو 2< طقف تاونس ثالث مهفئاظو يف نوقبي ءاسؤرلا لك نا

 ءاسؤرلا ناو « هتدمثت وا ماعلا سيئرلا ريمغت قلبنا ماعلا عمجملا عمد

 . امور طوطخم يق. نص ةئاتيلا تاع



 ” يهيهخت تن#
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 كنز

 مدس هاد

 قيدصتلاب ةديدجلا قئاثولا نم اقح ملعن اننا كلذ . ىربك ةيمها هذه

 اهعضو موسرو نيناوق ةينوراملا ةينابهرلل تاك 17٠١ ةنس يف هنا

 تناك ةصاخو ةماع ًالوضف :تاو ةكراطبلا اهيلع: قداصو ”نوسسؤلاا
 دئاوع نا ا ( قيس امم. ؛ دع عجار ) نيناوقلا كلت نع تردص دق

 عجار ) ًابروص ةمزام تحصا دق تناك ةريخلا اهبلع تقداص ةديمح

 اد ١ ةلركذ ام ةحضا لقا تسل قئاثو كانهو اذه: !( هادع

 يتلاو امورب يلوسرلا يسركلا اهيلع قداص يتلا ةينابهرلا نيناوقلا نا

 ا ا لا لال لم هش ناك انها :اننبع اماوضاوط "نه
 (؛دع عجار ) يندهالا ردنكسا لياخيم ماعلا بالا نمو هنم وا

 لبق يواتنكسبلا يسيدلا فاصاوي يتابآلاو روكذملا ماعلا بالا نم وا

 نودبو 64 ةاحسملا اهتلاح 0 ل لقالا ىلع ©« ىه اما لهانملا هذهف

 اذل . ةريحو سابتلاو ضومغ اهنم دلوتي ©« ةداضتم « ةرفانتم كش

 ةمحطس ةباجا اهنع اوباجا دق «''نيريثك نيفلؤم نا ايعيبط ناك
 وا ىربكلا اهتوق امل ةدع تاداهش نيلمبم « اما ةحيمحص ريغ
 هب قطنت ال امب اقطان هولعجي ى ابلمح همسي ال ىناعم صنلا نيلمح
 وا قئاثولل ض رعت كتوودن ىلا لمخي كلد مو ا س1 كلت

 لوصولا نككمي هنا « حيحصلا ريسفتلا اماطعا وا اهانعم يف ليدبت
 ةلالا تناك فمك انرظن يف كلذ ماوقو ٠ ةقدو ةحص رمكلا لع ل
 رماوالا يه و © اا/وو ةمس ةياغل يوُسيس وما اهمدق 0 ةيداملا

 رومالا نيب تناك ىتلا ةقالعلا يف رظنلا بحي « ىكللذ لع ةفزقولا

 نيناوقلا ىلع اوماكت مهريغ نيريثك نا نيح يف طقف نيروبشملا الا مهنم ركذن م/ نحن ١(

 . ٠٠١0 - ١١١ ص ةينوطنالا هتينابهر نع هخيرات يف يتادبعبلا ليئونامع يتإالا ريظن



 بتكي هتدايس ناك نيح تناك ىلا تامازتلالا كلت 6 لعارق هللا دمع

 دحو اذاو ؛ هيف روكذم الو صنلا نع جتان ريغ اذبف «© هتارك ذم
 نرا ىيلعارق يروخلا رودقمب ناك ام يلاتلابو . لادجلا لطب صنلا
 ام دعب ًاصوصخ ركذلا ةفلاسلا ةحمتنلا روك ذملا صالا نم جتنتسي
 ىرخا رداصم نم هيأرل ةيفانملا تابوعصلا ظحال دق هسفن وه ناك

 ل ١"

 نارطملا هيف بتك يذلا نامزلا قيقدتب معن نا بعصلا نم أذا
 اننا يلعا رش يروخلا ضارتفا "حص ولو 1 هتارح كل يلعأرف هللا دبع

 دائتسالا هياط نم نوكي ةلاخا هذه قو 6 اه اهيلع تفقدأص لا

 امتروصب نيناوقلا ةبسنل ىل عارق تاركذم يف روك ذملا صنلا ىلا

 ةريثك قئاثو ىلع انعلطا اننا انسب « هسفن ىلعارق نارطملا ىلا ةيئاهنلا

 5 مات كلذ فالخي كهل ىربك ةوق اهل

 يناثلا ثحعبمملا

 عوضوملا اذه يف نحن انيأر

 هحتنتس امو لسلب بالا هلوقي ام سرد دعب : ديهمت : أسداس

 عمو . اهل يئاه لح نودب ةلأسملا ىقبت © ىلعارق سلوب يروخلا

 « اننال « ةقباسلا ةفلتحلا ءارالا صحف ىلع ًاثرع انفقوت انارن ال كلذ

 دق « انماما ةضورعملا تافالخلا يف ة رضاحلا ةلالأ ةفرعه اذع 3

 «يدؤتس « ةريثك تامولعم انيقتساو ةددعتم لولح يف ندهاج انثحي

 انتيضقل نا ىلا « دعب ايف اهارتس ىتلا قئاثولا ءوض ىلع اهصيحمت دعب



 ا

 ةينابهرلا ةلاخلا انقانتعا ذنم هنال « اببف نآلا ةدوجوملا اهتامدترتو

 تاداكلا ملا 21 دقو لارعأ بنرت انكأ «.اهادعيو ةنشلا هذه قع

 "000 لا اهارتسعلا اماديعاو“ دتدعب الا ايلمغتست م تاييترتلاو

 « حيحصلا ميوقلا ريسفتلا روكذملا صنلا اذهل يطعن ىتح نآلاو

 00 اك ا تارفا كلادع تارطملا نا ىلإ :الوا هنتنن ناءانمزان
 اه د 0 ةدعب ١/١ ةنس ةينارطملا ىلا هئاقترا دعب د

 للادبع نارطملا نا لاتحاب كسمتي ىلعارق سلوب يروخلا فلؤملا نا

 دل نا ١ ىيكللا !نالإ | بلط لع" ةانب_ هذه . هتاكذم# بيتك دق
 نوكي كلذبو . ىلصالا طوطخملا نآلا ظفحي ثيح امور يف ريخالا

 ةالارقلا تلستت نم لقالا (لع نانم قامتا دعب ثدح دنق"رعالا اذه
 ةااسملا لكش انلهل تاركذملا كلت زا "نع ًالضف .. .ةنانهرلا

 ناك « ةئسلا هذه » لوق» فلؤملا ناك امدنع ىلاتلاو « ( كدصهاءو )

 امدنعو . اهيلع ملكتي يتلا ثادحالا اهيف ةدقارلا هيكل ينعي نأ ديرب

 لمعتسس نراك « هيف بتكي ناك يذلا نامزلا نّيعي نا ديرب ناك

 . تن" ("'مويلا رأ نآلا]ر  ةظنل

 ح رصي تا 5 دل ضن نا ددعلا !ذَه 2 مدقت ا جتني

 يلا نناوقلا كلت ةينايهرال دعب نكي ١ 0 2 هنا ةطاسب

 اهدعب امو ا1ا/..:ةلئس ىف مالا 4 دز 104 ا اما

 ةادكلا ةادانلار 4 ىرشخألا دعب ةذحاو بترت لازتام رومالا تناك

 دقو « اهدئاوف تارامشتخالا تققح دقو « ال |

 نارطملا عضو نم تامازتلالا نوكت نا اما . ةمزالا صوصنلاب تقحلأ

 1210106 ص ليملب بالا « ةيشاحلا يف 55 ص « هسفن ردصملا علاط 6



 هجاو تلا ( لسلب ) فلؤملا ةين ةمالسب فرتعن نا انملع ًامازل :ىرت
 « احل ةمزاللا ةيمهالا رتدقي مل ناك اذا اماو . ةددعتملا هتابوعص اهب
 ةرفانتمو ةلملق هل ترهظ اهتنمضت يتلا صوصنلا نأ ىلا كللذ رف

 موسرلاو نيناوقلا دوجو ىلع ملكتت يتلا قئاثولا هججو يف فقت

 لعق

 : يلعارق ساوب يروخلا يأر : ًامماخ

 نيناوقلا ةمسذب ةمارصو اكسمت دشا ىلعارق سلوب يروخلا ناك
 لمصالا سسؤملا ىلعارق هللادبع تارطملا ىلا ةيئاهنلا اهتروصب ةينابهرلا
 ةحشنلا هذه ىلا لصو فورعملا فلوملا اذهف ١ شاملا تشل
 صنب ىفتكا هنكل « ًاديكا احضان ًاثحي ةلأسملا يف ثحبي نا نودب
 نا ىلع لدي صنلا اذه نا » هنم جتنتساو رويغلا نارطملا اذه هلاق

 ةمالملا اهفاضا-ىلا موسرلل :ةنئابنلا:ةروصلا ىطعا لا 0
 نيلئاقلا عبمج ىلع در كلذبو . ينانبللا ينابهرلا نوناقلا ىلا يناعمسلا
 . « '''هسفن يناعمسلا فيلأت نم موسرلا كلت ناب

 ام لك يف هلوبق ضرفي ال روكذملا صنلا نا انتظحالم عمو
 هللادمع نارطملا هبتك ام انه رشنن « ريبشلا فلؤملا اذه هجتنتسا

 دعب انم دهحاولا انأدتبا » : لوقب ثلح ٠ 1س ةتا وك لم ف

 (لوالا) لاصفنالا نمز ذنم هنال « ةنامهرلا روذنلا رذنن نأ رخآلا

 مدقتلاب نابهرلا أدتبا ذئذنمو « رذنلا ىلع مدقا دق انم دحا نكي م

 لازت ال ةد ةريثك تاداع نامستكب 4 جاهتباو حرفب ةلمضفلا ِق

 اهسوقط لك يف تلمتكا دق نكت مل ةينايهرلا نكلو . نآلل ةبقاب

 .ه ٠ ص (ج « يلعارق سلوب يروخلا اهفلؤا ىلعارق هللادبع نارطملا ةمجرت رظنا ١(



 ملا

 ًايلج حضتي فوس كلذ نال « لبيلب بالا اهمادق يتلا تابوعصلاو

 لك نا ىلا ريشن نا انملع ًامازل ىرنل لب « هتاذ ءاقلت نم دعب امف

 وه «© طقف ًادحاو ًارما ديفت لبيلب بالا باتك يف ةدراولا ججحلا

 ىف هناو « اهلثم موسرو ةبعمج نيناوق ١5910 ةنس يف كناك ةنأ

 . تابيترتو ةمظنا اضيا تناك اهتحتال هترضح عاذا ىتلا ةماعلا عماجلا

 ننناوقلا نم ةعومجلا كلت نيب ةيدوحو ةطبار نم كانه ناك اذا اما

 يمركلا ابهيلع قداص يتلا موسرلاو نيناوقلاو ةروكذملا تادسترتلاو

 نروريثك انبي لبيلي بالا هنّيبي مل اذهف « اموري سدقملا يلوسرلا

 . '١كلذ اورقي مل هريغ

 يتلا ةماعلا عماجملا ادع ام هنا رخآ نيعم نم ملعن اننا نع ًالضف

 مسارم تنمضت ىرخأ عماجم ةيناق دجوت «© لبيلب بالا اهركذ

 نرا نذا احيحص سيلف . طق لييلب بالا اهركذي ملو تاسيترتو

 ىف ىلصالا صنلا ىلا تفيضاو تفلأ دق نيناوقلا نم ةبقابلا ةبقملا
 0 لبيلب بالا نا ةقيقحلا يفو . وه اهركذ يتلا نينسلا
 نيسسؤملاو عماجملا ىلا اهتبسن عجراو اهركذ يتلا داوملا نيب ةلص عضو
 نا نم لوهذ هارتعا ناكل 2« امور يف اهيلع قدوص يتلا كلتو

 ىلع يئاهبنلا يملا لبقف ًاذاو . نيرشع ىلا ًادحاو تناك اهنبب ةبسنلا
 «عجار» ىنعم «فلا» ةظفل ءاطعاو يواتنكسبلاو يناعمسلا هررق ام
 اذهو . ًاصلاخ اقيقد ًاسرد ةلأسملا سرد انيلع بجو « مجرت» وا

 « هذه انتظحالم نم غارفلا لبقو . لبقملا انفده نوككي فوس ام

 كرب رطبلا ةايح نيماضم يف ىلبش سرطب يروخلا اهبتك يتلا ةماكلا نا كش الو 6
 ةزيوللا ريد يف اندهاش اننا » يهو « قيمع ىنعم اهل ددصلا اذهب ؟ 4 2 ص يهيودلا نافطسا

 اما فلتخت يهو يهردلا كرب رطبلا ممخو ةقداصم لمحت ةيلصالا نوناقلا ةخسن ناورسكب

 . «امورب ةظوفحلا يلوسرلا يمركلا نم ةتشلا ةخسنلا نع



 مسا ا" ثج -س

 عمجملاو صاقخلاو ماعلا عمجملاب قلعتت اك .خلا خابطلاو يجرالكلاو
 يف هفصو مزاللا نم ناك عقاولاب اذه لك .خلا تابوقعلابو يريدلا
 . « ... ""ريسفتلاو حوضولا لجال ًالوطمو ًالصفم باتكلا

 فلؤملا رب مف ةميقلاو ةروطالا نم قئاثولا هذهلام ناست اما
 نم طيترم ”ريغ هنا دقتعا دقف كلذ عمو . اهريسفتل اليس لسلب

 ال دوعي ىتح اهتميق ليلقت ىلا أل لب « يأر رييغت ةرورضب اًمارج
 مَ . ةشتاللا ىلا اهتمحرتو نيناوقلا (« ةعحارم » ىنعم الا ابنم مهفسي

 ىواتنكسلا فاصاوي نارطملاو يناعمسلا ةمالعلا تاماك ىلع ًادر بسحي
 نيناوقلا يفلؤم نا ابنم جتني هالعا امانيأر يتلا ججحلا » نأب
 يندهالا ردنكسا ماعلا بالاو يناعمسلا فسوي نارطملا اوسيل ةينابهرلا
 ىواتنكسلا فاصاوي نارطملا الو « هدحو ىفاعمسلا الو « اعيلك
 ةعبرالا نيسسؤملا لمع نم يه امنا ةروكذملا نينارتلا كإ 00 07
 ةصاخلاو ةماعلا عماجملا لمع نمو تاحرفو نتبلاو ءاوحو يلعارق

 .40.1 ةناسرلا

 لئاق درطتسا ةريثكلا لاوقالا نيب لسلب فلؤملا قفري ىكلو

 « ةددعتملا ءارآلا نيب قيفوتلا لجالو» : ( هخيرات نم ١ه5ص)

 فلا » ةظفلب اينعي نا ادارا يواتنكسبلاو يناعمسلا نأب لوقلا انكمي
 ةظفل انب « غارفلا دسو صئاقنلا حالصال نيناوقلا ةعجارم « لمعو

 . « طقف ةشنتاللا ةغللا ىلا ةمجرتلا نع اهمهف نكمي « فلا»

 جحمحلا هذه ىلع ًاقيقد اهعف ىرحنل فقوتكد نا كد رن 39 نآلاو

 ١( لوالا ءزجلا نم ١١ه ص « هسفن عضوملا يف لبيلي رظنا .

  0ص « هسفن عضوملا يف لبيلب علاط 86 ١ - امو .



 ةك راطملا ناو ) ةمترم لوصف ىف ةعزوم ,ىهو اهظفح نيس ؤرملاو

 .« ... '''كل اهاتيث دق ىفورصحلا داوع بوقعيو ىعيدلا نافطسا )0 كد

 000 كار لأ ةفارعت دنلف) لسلت بالا" فلولا نا قىقيو

 000 ل قدر ,. هب كلبي ىلا مالعا هلرق تلات تناك
 ناك يدلاو ( ؟ دع مجار ) يناعمسلا ةمالعلل هركذ درو يذلا صنلا

 ىرخا ةريثك صوصن دجوت « هيأر يف يرفكلا بالا ةطلاغم يف ًاببس

 . همالك تيبثتل اهحرش ًالواحم لببلب بألا اهدروأ دقو « اهنم مها

 يسدلا فاصاوي نارطملا اهب أط'و ىتلا ةمدقملا ف درو صن ه امواو

 ا( تالكلا | ف0 هسفو © تانهارلا نئاوق لغ ىواتنكسلا
 0 ا الا لا دتاتللا ةتاهرلا ةصخخلا نتاوقلا نأ
 كا ان 4 00 سردسللا الا مطعإلا رجلا ةدسإ ةسادق
 داو يسدلا فاصاوب نارطملا ريقحلا انا « اعم تامسهارلاو نابهرلل

 « ماعلا سيئرلا ردنكسا لياخبم يقابآلا عم اهعبطو اهفيلأتب تممتها

 0 ةناسللا لافراد

 ىلعارق هللادبع نارطملا ىلا ىناعمسلا هلسرا باتك وه ٠ اهيناثو

 ال ل فاما لخآل ليمت نحن » ؛ هصن'ام هف هل لوقت
 متيس ليوط ريغ نامز دعب هللااشناو « ةينابهرلا موسرلاو ينابهرلا

 هذه دوجو مدع وه امنا ريخأتلا اذهل دحوالا ببسلاو . لمعلا اذه
 ةيانك يهو « روكذملا ماعلا قابآلا عم اهلمعب انمزتلا ىتلا تابيترتلا

 رايدالا سنسأتو سامشلاو نهاكلاو ءيدتمملاب ولعل لفك بانك نع

 ىتوملاو ىضرملاو يجراخلاو يريدلا ماضظنلاو رابحالل عوضخلاو
 ' ءالكولاو رايدالا ءاسؤرو نيريدملاو ماعلا سيئرلا يا فئاظولاو

 ١( ج « لبيلب بالل ةينانبللا ةينابهرلا خيرات رظنا ١ص ١88 اهيلي امو .



 يف ىل عارق هللادبع بالا ةينابهرلل لوألا سلا لرش
 « اباب 0+ يف نوناقلا مضو نم ىهتنا ١5497 ةنس يف هنا هتاركذم
 بالا دهشب -»“ . ابا ١6١ اهلمجف اهرصتخا ةصاخ بابسالو
 يا ةماعلا ةيلصالا موسرلا لمع مت اهسفن ةنسلا يف نأ هسفن يلعارق
 ةعبرا ةرزاؤمب ماعلا سيئرلا اهنوؤش ربدي نا اهعمجأب ةينابهرلا ىلع

 سيئرلاب قلعتي « صاخ سيئر ريد لكل نوكي ناو « نيماع نيربدم
 ريمغت لجال ةرم تاونس ثالث لك مثتلي ماعلا عمجملا ناو « ماعلا
 حرصت ةينايهرلا ةمانزور نا -» . مهفئاظو يف مهتيبثت وا ءاسؤرلا
 « ١0٠٠ ةنسل ةماعلاو ةصاخلا عماجملا نم مسارم ردصت ادق تناك هنأب

 نم ستنف . ١ا/الااو 24 1١ه و 2 110مل
 تفلأت دق ( همعز بسح ) تناك ةيساسالا موسرلاو نيناوقلا نا اذه
 ف تفلأت ةينابهرلا نيناوقلا كلت ةييقب انس © 6 ماع 2

 لوألا يلصالا صنلا ىلا تّمخو هالعا ةروكذملا ةصاخلاو ةماعلا عماجم ا

 تناك ( عبس يهو ) ىرخألا ةينايهرلا تاسسؤملا ضعب نا - ؛
 كلذ نا يا « ريشع نماثلا نرقلا ةيادب ذنم نيناوقلا هذه تلمعتسا دق
 امور ىلا يندهالا ردتكسا بالا ماعلا سيئرلا ءيجم لسق لصح

 لياربج بالا نراك «١ا/.9 ةئس ذنمه -ه ٠ يناعمسلا هتلباقمو

 : لوقي ىلعارق هللادبع ماعلا سيئرلا ىلا امور نم بتك دق ءاوح
 انك ىل 6 ةينابهرلا تاداعلاو سوقطلاو نناوقلا ىلع ظفاحن نحن و

 ةلئس ذنمو -* . « نانيل ىف ياريشب عشيلا رام ريد يف نيممقم

 ًاضورفم ناك يلاتلابو « مهنوناقل يربحلا تيبئتلا ناصهرلا سمتلا <
 لبيلب بالا ىتا مالكلا اذهل اتايثاو ا . ًادوجوم ناك نوناقلا اذه نا

 ةلاسرلا نامهرلا ىلا هّنحو ذا نوناقلا ىلع هتمدقم ىف هسفن ىناعمسلا لوقب

 ءاسؤرلا ىلع بجاولا دعاوقلا مباتك ين متررح مكنا مث » : ًآلئاق ةبلاتلا

 ع ةحورطالا
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 كلل ١ ىلإ

 نم عباسلا دجملا يف سيدلا نارطملا نا كلذ ىلا فضأ . ةباتكلا

 نع كلذ يف فلتخي ملو « ةينانبللا ةينابهرلا سيسأت ىلع ملكت هفلؤم
 دعب » : هلوق ددصلا اذه, تاحرف نارطملا نع ذخا لب نرغخآلا

 ٠ 5-7 فو ؛« مه نوناق عمد 6 ماعلا لل

 يف سيل ًاذاف « ... هيلع قداصو يهيودلا نافطسا كريرطبلا هتّبث

 اذه يف لخدتن نا دون انك امو . ماه صاخ رما سيدلا خيرات

 .ليصا يرذج يأر سيدلا ىلا بسن دق نكي م ول هحرستنو عوضوملا

 هؤاعداو لبياب بالا ةيضق 0 أعبار

 000 نال اناد لبي سول بألا ةضق نا لوقنا نا اممم

 «اهددصب نحن ىتلا ةلأسملا هذه ةجلاعم ىف لوالا ئىداملا وه هنآل « قس

 وهذ 0 حيحص لح ءاطعاب هنم ردحا هأوس نكد مو 6« ةصاخ ةحلاعم

 قلعتت ةريثك قئاثو هيد ند تتناكاو 6 ة.نامهرلا 2 فورمملا خرؤملا

 « هآترا يذلا لحلا يف ىفوي مل ناك ناو . موسرلاو نيناوقلا هذهب

 اهنع هروص عم كلت قئاثولا رسل 2 ريبك لضف بحاص ىقسد وهف

 ”تولطملا لخلا لآ :لوضوأا "لع 1رثكا ةدعاست

 مرا ضف ا ا ىناف « ةقيقحلا نع ةدسعب لاوقالا كلت نا امب » : لوقلا ىلا درطتسا

0 
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 ' يتلا ةميدقلا قئاثولا ىلا اذكه ًادنتسم اهنأشب يمك لوقا نا مزتلا
 : نيناوقلا نا وه ليسلب بالا هب كسمتي ام نا يهدبو . « ينتلصو

 'اهتعجارم ريغ اهيف مهل نأش ال هريغو يناعمسلا نا انيب « ةينابهرال
 ' ًاددع لبيلب بالا ممج « ةيضقلا هذهل اتابثاو . ةينيتاللا ىلا اهتمجرتو
 ' : ىلاتلا ليلقلاب « اهحاضيا لجال « اهراصتخا انكمي يتلا ججحلا نم ًاريبك



 ةحتال عضو مئاغ راطخ ديسلا دارأ < ».١14 ماع يفو . 1411١ ةئس
 يف ةحتاللا هذه لخدا هنا الا منصي ملف « يناعمسلا ةمالعلا تاباتكت
 ةطساوب ةيبرعلا ىلا ةمجرتملا « نورام سيدقلا ةيوخا جمانرب » هباتك
 لكب بتك اذه ناك نا « اذا . هيلا راشملا سيدلا فسوي نارطملا
 ةينانمللا ةينايهرلا نيناوق ةيبرعلا ىلا مجرت يناعمسلا نا ةطاس
 هملا راشملا يبرعلا صنلا يف رخآ ًائيش دحي م هنآأل كلذف « ةينوراملا

 سددلل ايروس خيرات نم نماثلا لحما رهظ امل 4« ١؟.ه ةنس يف اما
 ةغللاب الا ةرملا هذه رسشنت مل ديدج نم ةروكذملا ةحتاللا همف ترمشنو
 فلا يناعمسلا نا ابسف ركذ ذا © فقوملا ريغت يلاتلابو « ةيبرعلا
 ىتح ادب اذامن . ةينيتاللاو ةيبرعلا يف ةينامهرلا موسرلاو نيناوقلا
 حيحصلا لصالل ةققدم ةمجرت ترشن دق تناك هنا لوقنا؟ ىَرَخ
 . "”مب١ ص « دودرلا حور باتك يف تعبطو ينيلاب ديسلا نم خوسنملا
 ةنراوملا نامهرلا موسرو نيناوق » : ايفرح ينيتاللا ضنلا تاك :كنلاو
 ةسسرعلاب « نيينانبللا نابهرال ريبكلا سويت وطنا رام ةمعم نايرسلا
 ىلا ةلاسرب اهيلع مادق يذلا يناعمسلا فسوي روينسن قلل "< ةدضتلا
 . «... ١ال#ه ماع ةعبط « هنابهرو ماعلا بالا

 يأرل ةصاخ ”ةيمها يطعن نا ببسلا اذهل مزالي له « اذه دعب
 ملعملا ىلا ( يأرلا ) هصخد يف عجرنو نأشلا اذهب سيدلا نارطملا
 وه امنا سدلا هدارا ام لك نأل . الك دكؤملا نم ؟ متاغ راطخ
 نا نم ًاريخ دحي مو هلامعاو يناعمسلا ةايح نع ارحوم اشككاالا
 تناك ىتلاو « يهيودلا نافطسا ديسلا اهبتك يتلا ةروهشملا ةقيثولا رشني
 نارطملا مفري يلو . ةيناكيتاولا ةشاردتاكلا "فيشررا 0 ةطال
 كلت لصا ىلا ًارغآآو ًالوا هببنتلا ىلا أل ةيلوؤسم لك هنع سدلا



 اك دول مسعر

 : سيدلا فيسوب نارطملا ىأر : أغلاث

 فسوي نرارطملا ىلا بوسنملا ثداحلا ًاريثك كلذ هباشد اممو

 نع هخيرات يف يتآلا مالكلاب لبيلب سيول بالا هّصخ يذلا سيدلا

 سبدلا فسوب نارطملا ةمالعلا ناد : لاق اة ج) هتينامهر

 اهتيلكب نيناوقلا بسني ( ه8 ص ) فورعملا هذيرات نم نماثلا دجملا ىف

 00007 لزم ةنلات دادعت ىف دنأل < قاممسلا فسر نيثلا لا
 اذه ابفلا دق ةينانبللا ةينايرسلا ةينوراملا ةينايهرلا موسرلاو نيناوقلا

 نا يهدبو .« ... ةينيتاللاو ةيبرعلاب يناعمسلا فسوي ريبكلا ملعملا

 مم هنا ىلع لدت سيدلا نارطملا مالك داريا يف لبيلب بالا ةقيرط

 ذا « هل ًاداضم اناهرب « ليلق دعب مدقي وهو « مالكلا اذه غستسي

 تافلؤم ىلع همالك يف يذلا مثاغ راطخ ديسلا ةجح ىلا دوعي

 . '''نيناوقلا هذهل ةينيتال ةمجرت الا هل ركذي ال يناعمسلا

 000 ل 11 ءاحلالا انا لم اذه لك : لوقت اذامأ نآلاو
 هسفن متاغ راطخ نا نيح ىف ©« سددلا ةمالعلا هكا اذ 2 محد

 . للج رما اذه امنا « هنبع سيدلا نارطملا مالك خسن هنا رترقي

 ىري ال يكل نيفلؤملا نيذه هابتناب علاطي نا لبسلب بأآلل ايفاك ناكف

 ةفلاح ةحح سمتلي اهنم دحاو ىلا دوعي الو اصاخ ايأر اهدحا يف

 فيشرالا يف ظوفحم دنس لوح رودت ةلأسملا نا ًاقح . رخآلا يأرل

 [ 34 نم 0 يوحي ةيناكنتاولا سرطب رام ةيئاردتاكل

 هذه نع خسنتسا دق سيدلا نارطملا ناكو « يناعمسلا فيل آتي ةحئال

 الا ذبنلا قشرالا لبكحَو ةطساون لصألا قبط. ةرود ةقشولا

 توريب يف «© دودرلا حور : هباتك يف ةيبرعلا اهتمجرت عم اهرشنو

 ” 09 © ص ؟ ج مثاغ راطخ ديسلل نورام سددقلا ةيوخا جمانرب رظنا د



 اما « تاماكلا هذه نم لسلب بالا جاتنتسا نا املج 5 ودسمف

 ال مالكلا اذه نا حضاولا عقاولا يفف : مزال ريغ 0. ره

 دق ناك ناريهشلا نافلؤملا اهمترو اهعمجج ىتلا رصانعلا نم أءزح نا

 صنلا نا لجا .امهعضو نم نكي ل يلاتلا يفو « (هلبق ًاقباس ققحت

 ةمك نال لسلب بالا هملا بهذ ام فالخ نلعي هتئارق عم يفرحلا

 ةركفلا عضاو وه عماجلا نا كمغت ال مض اهايعف ةيبرعلاب )ا عما 2

 دق « نيناوقلا ىلا اهام م : هترابعب يرفكلا ناك نراف .هسفن

 : ةماكب ينعي ىرت اي ناك اذامن « موسرلاو نيناوقلا فيلأت ىنع

 ةقباس نادس لَه اهايا مهتيملتو موسرلاو نيناوقلا ىلع ةكراطملا ةقداصم

 بالا يأرل ةقباسلا ةحفصلا انعلاط اذا اننا كلذ ىلع دز ؟ ةريثك

 اوكي اندحو ةمنامهرلا نمسا ىلع فلؤملا مكن ثمح ىرفكلا

 اوأدتبا « انهاك ( ءاوح بالا ) مهسيئر ةمايس دعب نيسسؤملا نا اهيف

 نم ةنس م. ةدم لبق ناك اذ هو « اهعمجو نيناوقلا عضوب ًالاح
 . نيسلا ناسحسلا عل

 معي اك رخآ ائيش لمعي مل وهو ؟ يرفكلا ذخاؤي اذامل « دعبو

 هتمدقم يف حرص يذلا يناعمسلا مالك خسن ىوس هسفن لبيلب بالا

 ريتكسا تالا عم تسقتلا دق متابغرل امامتاو» : ىلب اب نيناوقلا ىلع

 «..هتسادقل اهانم دقو ةينابهرلا ضئارفلاو موسرلاو نيناوقلا انالك انعمجو

 يأر يه امنا امطق يىنعت ال يهف 4 تالكلا هذه نأ ١

 نا يدلاو هسفن يناعمسلا حيرصت لب < صاخلا يرفكلا

 فتنرا ىلا ةراشالا مزاللا نم نا رركتن كلذل ًاتييثتو . دعب ايف

 انتلأسم لحي ماتها يا هيدل نكي مل « هبتك ام بتك امدنع يرفكلا

 نع تادافالا ضعب عممج ىلا ًافرصنم هماتها لج راك لب هذه

 رارغ ىلع ريسي هارن اذلو . يلوسرلا يسركلا ةبغرل ”ةسسلت ةمنامهرلا

 . عوضوملا اذه نع اريثك 6 نيدللا قامشلو تاحرف



 لب يئتري ا ةطيسب ءارا تسيل اهنا وا ائطاخ ًاريسفت اهرّسف

 اهضفر نكع ال اذلَو « اهراشعا اهل ةمحرات رداصم نم ةاقتسم

 7 ةئملا هلوهسب

 بولطملا ةيضقلا هذه لحل قيرطلا ةئيهتلو « سبل لك عفر لجالو

 صوصنلا هتاه ىلع ةرظن يقلن نا قفاوملا نم هنا ربتعا « اهلح

 بالاو لبيلب بالا صوصن يف ثحبلا عباتن ذئدعيو اهءلع فلتحملا

 7” فراك هنهإ الغ قلعت يتلا ىلعارق هللادبع

 يرفكلا 1 بالا 1 لسلب فال اهضفر ا ءارآلا نيب نم

 : طقف نرانثا امه ةينابهرلا نيناوقلا يعضاو » نأب حرص يذلا

 را 5 درج ودب ال ىرفكلا بالا ىلا هرقل ىأرلا اذهف

 :يرفكلا تاماك صن كاهو « عقاولاب وه هبتك امم يقطنم ريغ جاتنتسا

 : ةك راطبلا رمالا لوا ه"رقا دقف ةينامهرلا تسئتب صتخي امف اما و
 م ١/7 ةملص ينورصحلا داوع بوقعدو ؟ 1١ه. 0 يهودلا نافطسا

 نيناوقلا تّدث يذلا رشع يناثلا سوضنميلكا ابابلا مايا ىلا اذكه يقبو

 ماعلا سيئرلا ساّملا ىلع ًءانب < ١1 ةئس ىلوسر يربح موش

 امور ىلا رفاس اذه نايل 2 موقرملا 0 نحتسا لداخس بالا لف دهع

 نيماض نيناوقلا امستر امههالكو . كانه ىناعمسلا روينسنوملاب ىقتلاو

 . « '"'بظعألا ربحلا ىلا اهامدقو ةيئابهرلا موسر اهيلا

 ةحم رسشن ثيح ؟١7١ ص ىنوترشلا ديشر معملل ةينوراملا ةفئاطلا خيرات عجار ١(



 ةينابهرلا نيناوقلا ( فلؤم ) عضاو يف

 لوألا ثحعيملا

 : اهدينفتو ددصلا اذه, ةفلتخلا ءارألا يف

 ىلوألا نيريثكلا نيفلؤملا نيب نم : لصفلا اذهل ةئطوت : لوا
 1 دلع ءوض يقلمل همق 57 ىدبا لملق ددع « عوضوملا ذهم اومتها

 ةيزاوتم نوكت داكت ةقيقد ريغ تادافا رشنب ىفتكا مهبلغاو

 يف ظوفحملا تاحرف بالا خيرات وه دحاو نيعم نم ةاقتسم اهعيمجو

 . 7 ص ه5 ةر تحت امورب انريد ةبتكم

 بعوتست ىلا ءارآلا هذه نم نينثا صحفب ىفتكا نا ناكمالاب ناك
 .امل ةلع 1 تاداشمو راوح ىلا دؤت مل ءارآلا هذه نا الول « اهريغ

 عضاو ةلأسم ةينانبللا هتينابهر خيرات يف لبيلب سيول بالا لعج دقف
 اهيطعي نا لبقو . « لادج تحن ةعقاو ”ةصضق » ةينامهرلا نيناوقلا

 نيذلا نيفلؤملا ضعب لاوقا ضحد يف لوالا همه لعج « مزاللا لحلا

 لسحب ١> فا 0 انسب « ةقمقحلا نع نودسعب ه» مهنا مزاح مثوعدب

 هنا اما «اهضفري ىتلا ءارآلا كلت نا كلذ . يباوص هنا ًاقالطا



 اهداومو 6« ١6 ةحفص ةباغل ةمدقملا دعب ىلوالا ةحفصلا يف ءيدتبتف

 : ءازسنإ) ةسمنا لا ةمكقم

 ةلماشلاو ةماعلا ةيكسنلاو ةبيدالا نيناوقلا اهنم لوالا ءزجلا يوحب

 ىلا ىلوالا ةحفصلا نم ًالصف ١8 يف ةعزوم يهو « ءاضعالا لك
 « هنآل « صعبب اهضعب طبترب ال ؟روما مصد يناثلا ءزجلاو . ةرشاعلا
 نيردانلاب قلعتت ةفلت# فانصا ىلع ملكتي 1 مهباعمو ناكلتمملا انعام

 نيسردملاو نيسرادلاو نيبكيريلك الاو نييناماعلاو ءاسحلاو كاسنلاو

 نييسنكلا ءاسورال ةعاطلاو روذنلا ديدحتو ماظنلاو رايدألا سيسأتو
 نم ًالصف ١4 ىلا مسقني ءزجلا اذهو . خلا ءاوسلا ىلع نييندملاو

 . 48 ىلا ١١ ةحفص

 داوم وذو ىتباسلا نم امميظنت رثكا وهو « ثلاثلا ءزجلاو

 ًافصاو ابهفالتخا ىلع فئاظولل نيناوقو اموسر يوحي « ةسناجتم

 00ال9 4 نانطوملا ئاسو ءانورلا ةقلعتملا تايحاولاو قوقحلل دؤدللا
 ةحفص نم ًالصف ٠٠١ ىلا مسقم وهو « ريدلا يف مداخ رخآ ىلا ماعلا

 ىلع كتي نيناوقلا هذه نم عبارلا ءارجلاو 1 م4: ةخفض ىلا

 ةسملقالا تاعاّتجالا نع ًالضف « صاخلا عمجملاو ماعلا عمجملاب لافتحالا

 ةرايزلا ىلعو مومعلاب تاباختنالا موسر ىلع صني اك ؛ يربدلا عمجماو
 ىلا م6 ةحفص نم لوصف ةعبس ىلا مسقيو . ةينابهرلا يف ةينوناقلا

 همف مالكلا رودب هتاف ؛ هل وهو © سماقخلا ءزجلا اما ٠04
 نيناوقلا نمضتيو « ةصاخ ما ك6 ما ال زل تاسواسلا قع
 . نيفلاحلا ىلع نوناقلا قيبطت يف ءاسؤرلا ىشمتي اهبجومب يتلا موسرلاو
 . ةينايهرلا نييناوقلا ىلع ةظفاحملا لجأل تاداشرا ضعبب يعتنيو
 ةلنمفع لإ ١5 ةحفص نم الصف ١١ يوحن ريخألا عددا ادنهر

 صعدبو ةيوباملا مسارملاو ةرربجلا لئاسرلا صعب دع يع 6 ا ع

 . اهفالخو بترلا



 دل ”ه

 تناك امه لمأتلاو: ةالضلا عباط اهيلع بلغي ناك تاو" ةسنم لا هن

 اهوسسؤم ناك اهتأشن ذنمو . ملعتلاو ةيلوسرلا ةايحلا ينثتست كلذ عم

 ريد لك بناحن نوحتفيو « داشرالاو ظعولا ةلاسر نوسرامي عقاولاب

 بحي دالبلا يف ملعتلا ةظقد نا ىتح « ةرواجملا ىرقلا ةدئافل ةسردم

 . (١"ةديدخلا ةسسؤملا هذه ناسهر:ىلا نيكالا اع الا

 7( 1و عطست تدب هذه ةيلمعلا ةايحلا نا مولعمو

 ةينابهرلل بهوف سدقملا يلوسرلا يمركلا ماركت نا دعب ةصاخو

 ناكم لك ىف ةلاسرلا ةسرامم اهبلع بجواو امور يف ةسردم ةديدجلا

 ةئس يف ءاوح لياربج بالا كلذ ىلا حملا 00
 يىفو (*ددع هفف ١ ج) ةينابهرلا نيناوقلا يف درو دقو . ١

 اذه مهر امدنع كلذ تدشئيام ( 7+ددع ا»/ف 22 ينانيللا عمج ا

 ةمدخ لك اياعرلا ةنهكلو ةفقاسالل اومدقي نا نامهرلا ىلع نا ريخالا

 نا ىرن ًاريخاو . سوفنلا ةياعر ءانثتسا نود مهنم اهنوبلطي ةينيد

 نيناوقلا هتركذ دق ينابهرلا ماظنلا ىلع ةظفاحلا ماودل نامخ مها

 نم عيمج دج ةديفم اهتعلاطمو « ىتيقد فاو ليصفتب ةينائبللا

 خرؤملا كلذ ىلا راشا ا ابعون ناك امهم رايدالا ةمدخي نومته

 .(؛4م66 ص 6١ج ) ةيكيلوثاكلا ةسينكلل ماعلا خيراتلا ف رخيرهور

 : ةينابهرلا نيذاوقلا نع ةفطاخ ةهحل ه رشع عبار

 باتك 2 امورب نيناوقلا تعط © ةرم لول 0 ةنس ف

 ؛؟)| تاحفصلاف « ؛ ريسكلا عطقلا نم ةحفص ”١9 نم فلؤم

 ئرضحلا ىنعملاب نيناوقلا اهاو < ةنامور اماقرأ ةفوقرت 001 |

 ظوفحم وهو ١7٠١١ ماع يف ينايكاررب لانيدركلا ىلا وتنيشاج بالا ريرقت علاط ١(
 يناتسيلا سرطب ماعلل ةيبرعلا بادآلا خيراتو «* ١١ ص مو ددع امور انريد ةبتكم يف

 ل يلا كد



 نم

 موصّخلا ةضراعم دض مات لالقتساو مظع نأش امل نوكمل ةموصعم

 مظعالا سحلا #١9 ةنس يف هابا ابحنم تيششتلا ذمهو . نيمأثلا

 ا نركتل [(نلتارف اننبم -© ةضاخ ةروصب رمع نقاثلا "سودنمنتلطاا

 يتلا تاقياضملا ىلا اهتيمثت رما يف ادام تكف 8 ىمظع 2

 فئاوطلا يقاب دنع امل ناك يذلا لاعفلا لاثملا ىلاو « ةنيهرلا اهتناع

 : حالاصالا ناكاؤأ : رممح فلا

 ةينامهرلا ةامحلا يف رارمتسالاب ًاريثك اوكست ةنراوملا نيسسؤملا نا
 «اهاوس امع هب زيمتت تناك يدلا ةايحلا فشقب نيظفتحم « ةميدقلا

 اهتيومح سمت تناك يتلا بئاوشلا ضعب ةاوادمب نوبغري اوناك مهنا الا
 اهضعب رايدالا لالقتساف . ةمحورلا نينمؤملا ةايحل ةعفنم لقا اهلعجتو

 مناوم ريظن انك اهبف ققدم ةبوتكم موسر دوجو مدعو ضعب نع
 امف تاحرف ةمالعلا كلذ ىلا راشا اك ينابهرلا مدقتلا هجو يف فقت
 نم نيمورحلا نامهرلا ىلع ناك كلذ نع الصف ٠ ( 1 دلع )ا قدس

 02 ارثكلو لوسر لتتم لك نع اوعنتع كا: يفاكلا, ملعتلا
 . طقف مهيضارا

 . ىربكلا يبلحلا حالصالا ةروطخ نيبت ةيساسالا طاقنلا هذه نمف
 هل ًاديدج انيدسات ربتعت تناك ةديدجلا ةيناثمللا ةينامهرلا نا كلذ

 0000 هدا ر ةاكار ةبائر تحن ةمظنم ةلسلستم تاجردو بتر
 نيربدملاو ماعلا بالا باختنال ماع عمج تاونس ثالث لك ماقي
 : اعلا ةمقبو فام امملا 30 مرو نوحتتب ءالوهو 6 ةررالا

 1) 1مزم ظرعوع « ممموؤماونذتد 01قسم + هن 1عو (مهدقأتأ. 5024 0001
 .م” - ١ لصف عبارلا ءزجلا « ينايهرلا نوناقلا رظنا (؟



 3 اخ

 ةينائمللا ةينايهرلا تلات ردنكسا لياخس بالا ةسائر نوضغ يف

 اريد تنتقا خيراتلا نم ةبقحلا كلت يف اهمال « ريسيلا سيل اظح

 مظعالا ربحلا نم ينابهرلا نوناقلا تيبثتب تزافو « امور يف ظ08

 لسسق نم ىش تاقباضم لمتحم ننس لنم تناكو . ١01١|

 دقو . ةنوناق ريغ ةسسوم امور ىلا أرارغراهركل د اا

 عمجملا اذهل ققحم نرآ عبو. اهويقو ابتنلت لإ 0 ا
 كلذ عمو « اهتيثو '١'قباسلا هضفر بحس عئاقاولا لك سدقملا

 مهمعزك ةفلتخملا لاوقالا اهيلع نيلوقتم ةينايهرلا ةبراحم موصخلا لصاو

 نكسيف 6 يلافتحالا رذنلا تسل ءاضعالا اهزربد يلا اهروذن نا

 . مماوهاو مهتابغر بسح نييناكملا ءاسؤرلا لبق نم اهرييغتو اهنم لحلا

 رايدالا اوكرتيل ينابهرلا ماظنلا نم نيرمذتمل قيرطلا حتف اذهبو

 باحصا كلذ ىف مهدضعي ناكو . نيدراشو نيراود داليلا يف اوفوطدو

 : ا"'هوصخلا نه نطارعا

 ةسردمب ةينابهرلا ىلع ىلوسرلا يمركلا ماركت كلذ نوضغ يفو

 نارمتب نا كلذ نم فدهلا ناكو . امور ىف نيللشرمو سرطب رام

 ىف نولسرب ثيحب نرانبل يف ةيلوسرلا ةايحلا ىلا اودوعيو نابهرلا

 ةمالعلا ةروشمل ًاعتو « ذئدنعو . ةلاسر همزاب ناكم لك ىلا ناثيل

 « ةروكذملا ةسردملا ةبه هيعسس تمت يذلا ىناعمسلا نوعمث فسو

 ةيربح ةسسؤم اهلعج ىلا ةينابهرلا عفر مزال ًارما نابهرلا دقتع

 . ال" ص ١ ءضفئف ج ءامورب سدقملا عمجلا ةيتكم يف ةظوفحملا لئاسرلا عجار 6

 3 هه ص « ردنكسا لياخبم ماعلا



 دش . ل لو

 : راهدزاو راشننا : رشع ىداح

 يل عارق بالا ةرادا تحت ًارييك اومن ةديدجلا ةينامهرلا تمن

 00 وملا نيت لب بتحف ةئراوملا ناب'سل « ًادارطا  فعاضتت

 نامهر ناك ١ 065 ةمس ىقىحو ٠ ا دسلو مهدضعي ناك ناو را

 اما . بلح نم اوناك نيسسؤملا نال « نييبلح نوعدي ديدجلا حالصالا

 ااا نأل « ةنانللاب ةناهرلا ىعدت نأ رثؤي ناكف لعارق بالا
 . (؟'ممالا اذهب اهببمس نا كريرطبلا دنسلا نم بلطو « نانبل يف تا

 ىلع ًانارطم الا هنسش لصتعارف هللا دمع ل م

 وذ مظعلا لجرلا تاحرف لياربج بالا ةسائرلا يف هفلخ « توريب
 ةينامهرلا ةراثم ىحن ىعدب يدلاو © ةعشساولا ةقاقملاو مركلا ةلمضفلا

 2 : فراعملا نم عون لك ف نام هلآ اعل يس ةماعلا تارفلا“ ف

 ةباطخلاو تاغللاو ةمجروتيللاو كسنلاو ةحاصفلاو ةفسافلاو توهاللا

 اهبف ناك تاونس تس ةدم ةينايهرلا ساس بهارلا اذهف . هل
 000 راك | ل!1و ٠ ةدالعمم زاداو راهدازاو .ةنتهرلل دندح مادقت

 وه ىقنو.6 ىندهالا را لياخمم كا هضوع بختنا < 5

 ١ (؟1 بلح ىلع ًافقسا نّسعت ثيح 118ه ةنس اعلا, الاوإ ًاريدم

 خيراتو « 5 ص ١ ج يلعارق سلوب يروخلل يلعارق هللادبع نارطلا ةمحرت أرقإ ١(
 . 45١ ص ١ ج لبيلب بالل ةينانمللا ةينايهرلا

 , ١١0 أ( لعازف تالا :تاركاذم محار )

 «دعسم بالل تاحرف ناراعلا ةامح ةمحرتو « به.م ص هب ددع « قرشملا عجار )ع

 هدو ل 2
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 ةعبراو ماع سيئر اهسئرب ةيلمأتلا ةامحلا يه « ةزيمم ةفص اهل ةمظنم

 « اماع سيئر ريتخا دق نراكو « ءاوح ليئاربج بالاف . نيريدم

 ةمظنم ىلا اهليوحتب اهتياغ ىفو ةمظنملا هذه ءانب ىف رّمغي نا ءاس

 ناكف » . نييعوسيلاك ماعلا سيئرلاب اهيف ةطلسلا لك زك رمتت « ةيلسرم

 ءابالا ةيعمل ءيش لك ىف ةلثام هذه هتنبهر لعحي نا يف بغرب

 ةبي نا بجاولا يزلا يا : روما ةثالث ءانثتسا عم « نييعوسلا

 ًاراثع ببسي الثل محللا لكا نع عاطقنالاو « هيلع ناك ام ىلع

 تاولصلا ةماقا لجال ًابيرقت ليللا فصن يف ضوبنلا مث داليلا
 الخورسية!١١( 0

٠. 

 : ؟ايع. 6

 نا ابو . ءيجافملا رييغتلا اذه نعذت مل نابهرلا ةيبلاغ نا ىلع

 لصف نا رطضا « هفده نع لزانتن فك فرعت ١ ءاوشلا هقزللا

 يف لشف هنكلو . هب ةصاخ ةعامج سسؤي ى' نابهرلا هناوخا نع

 نم .نكمت ثسح ءامور ىلا هوتي نا لّكصفو ؛ اننا داع

 ةجردلا ىلا هعفرف سدقملا ىلوسرلا يمركلل تامدخلا ضعب ميدقت

 هللادبع بالا هنم ًالدب ذئدنع نرامهرلا راتخاف . ١7 ةفقسالا

 ةدم ىف ةينايهرلا ريادق < ةليضفلاو ةكحلاب روهشملا لجرلا « ىلعارق

 قا ريب ةنيدم ىلع ًانارطم هباختنا نيح ىلا ةملاوتم 0 1

 تدشتب ىعسلا ىلا ًالوا هّماتها ديدلا سنئرلا فرعف 0

 مساتلا مؤيلا يف تيبثتلا ىلع لضح دقو, كريرطلا 12800
 نابمهرلا دا © تقولا كلذ ذلمو . ١.٠ ةنس ناريزح نم رشع

 « رقفلاو ةفعلاو ةعاطلا رذن يا ”ةحارص ةينايهرلا روذنلا نوزربي

 . عضاوتلا رذن وه اعبار ًارذن ١7١ه ةنس اهيلا اوفاضا مث

 ؛ يلمركلا وتنيشاج ايليا بالا سدقملا عمجملا ىلا ١0١١ ماع هعفر ًاريرقت رظنا ١(

 5 ١١ ص م9 جم امورب انريد ةيتكم يف ظوفحملا



 مسا اله د

 ضرالا يف لغشلا ىلع نيرداق ريغ متنا مث ؟ اذه لك اولمحتت نا

 لكحل نيدعتسم اوناكف 7 اما . « '١١ةفشقلا نامهرلا ةامح لاّجحاو

 رايدالا الوا اوروزب نأ كريرطبلا دنسلا مهيلع راشا :ذئدنع . رعا

 ان رار“ نأ دعب © مهتماقا ناكم اوراتخي ناو اهلع فوقولل ةعونتملا

 كريرطبلا ديسلا دي نم ينابهرلا بوثلا اوليتقا « ةينائمللا رايدالا رثكا

 ها ا اللا رشم اليتتعو © ةحرص روذت زنارآ نود" هسفن

 هروم ترام ةسيدقلا ريد ًانكسم مهل اوذختا يندهالا ني سجرج

 مهيلع اوراتخا مث ٠ صاخلا مهلام نم هوممرف ندها نم برقلاب

 ةجردلا ىلا ىقترا دق ناك يذلا ىبلحلا ءاوح لياربج بالا ًاسيئر

 مهب قحل © ١596 ماع ةيام يفو . '''ربشا ةعضب لبق ةيتونبكلا
 كدر ينابهرلا بوثلا لبق ريصق ءادتبا دعب يذلا تاحرف لياربح

 5 ءاوح بالا ةسنئن

 اوبذتحا « ددجلا نامهرلا ءالؤه همادق يذلا حلاصلا لاثمل اندظتو
 وا 2 نوبعرب اوناك نر كالا 2 ةرفاونم هدددح تااوعد مهملا

 يارعشب مشيلا رام ريد اوماست ؛« ةيلاتلا ةنسلا يفو . مه, اودتقي

 تاعمجت تأدتبا اذكهو . ىلعارق بالا مهدحا هيلا لقتنا ثيح
 , نيربدم ةعبراو ماع سدئرب ةلثم رك ةطلس تحن نايدالا

 : تابووصلا لياذت : أرشاع

 « اشاهن اهواشنا "مت نا لبق « ةينابهرلا ةلئاعلا هذه نا لجا
 فئلأت ىلع ًامامت اوقفتا نامهرلا نا كلذ « ةيساق 'ةنحم تزاتجا

 ١٠٠١ صا 5508.
 ددع «قرسشملا يف ىلعارق هللادبع بالا ةايح يف يدوبللا اموت رظنا
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 لاكلا ةلال اسلع لثثم' ىلا لمم نيبوهوملا نابشلا ءالؤل ناكو

 اذه قئقحت ىلا ىدؤي امع قيقدلا ثحبلا ىلع اودهاعتف « ةيحسملا

 مه نوحمسل مهٌوايلوا ناك اذه 6 رايدا بلح ف نكت مو ) محلا

 سسيدقلل اراقاو انامهر همف نا عاد تحتم 6 نانمل ىلا لاقتنالاب

 . '١'ةيربلا بك وك سوينوطنا

 « ممايلوا نم ةضراعملا هذه ىلع بلغتلا نابشلا ءالؤهل مت ًاريخاو

 امف هقيطاو ءاوح لداربح وه نانمل لج نا هلوصو 2 لوألا ناكو

 مهملا لصو 2 0 نتملا فسوبو يلعأرف هلل | دمع امه تاي ناثثا لعد

 رشع عباسلا نرقلا ةرانم قحي ناك يذلا » تاحرف لياربج ريبشلا
 هماعم هنع هلاق ام هفصو ىف انيفكي « ىحاونلا كلت ىف ءاماعلا ريماو

 لسعلا ةيلخ لثم معلا نا يلا لّبخي هنا : لاق امدنع نايلس خبشلا

 6 ا لك ىح

 : ةميملا ىف ةرثايلا 5-7

 نيد ون رد 1 ةنئالتلا ناشلا ءالؤوه ناك « ١64.4 فمص 2

 حدتما روقولا خيشلا اذ بف . ةينابهرلا ةلالا سيسأت يف ةسدقملا

 لاوزلا ةعد رمس ةتووم مهتسامح نورك نا نم ةشخ ةنكلو 4 مهاوقت

 ةأمح انسب 4 هافرلا ةامح نودوعمم متنا 0-7 الئاق مهباجا 6 ةسدأث ربغعو

 منكمي لهف . اهل ةنده ال دالبلا يف بورحلاو ًادحب ةفكق انه لمحل

 . 5؟ال ص ٠١ ددع « قرشلا: رظنا 6

 . 9١< ص ه ددع « قرشملا عجار 0



 يناثلا :لصفلا

 يلحلا يبابهرلا حالمصالا يف

 : ( >:0[ةعمط1قأء) ر ومالا ف َن ول والا : 0

 ةظقي « رسشع عباسلا نرقلا نم يناثلا فصنلا ذنم بلح يف تناك
 سوريلكالاو نولسرملا ناكو . ةيلسرمو ةيفاقثو ةينيد نايعلل ةيداب
 رع سداسلا نرقلا نم تلعج ىّدِج ةضهن ةئيهت يف نورابتي ينطولا
 نيسلحلاب ةصاخلا تاباتكلا نا عونب » ةيبلحلا ةفاقثلا يف 0
 نم اهاوس ام لك نم رفوا نرقلا اذه 2 6 مهاوس نود مهدحو

 يوالوتلا سرطب بالاف . « '''ةيرصملاو ةيقارعلاو ةيروسلا فيناصتلا
 باقلالا ابنه لانو « امور يف ةنس ةرسشع عبرا سردلا ىف ىفق يذلا
 سوفنلا ةمدخ يف ًاحجان هتاد اسركم بلح ىلا هتجوت « ةيمداك الا
 نيدلا ةثالثلا ناشلا كئلوا هذه هتسردم نم جارت لف ملغتلاو
 اا 0117 ايروسف سثع مياسلا نرقلل تارانمو جراسم اوحضا

 ١( ص هو ددع قرشملا رظنا ١و5.

 16 ص م ج « سدلا فسوب نارطملا ةمالعلل ايروس خيرات رظنا 4
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 تاسرام لاب ررضلا قاحلا عم لقحلا لامعا ىف نيتتشم اوناك ام املاغو

 . «فورعملا ينابهرلا نصحلا ىلع صرحلا مهنم ابولطم ناك و « ةينيدلا

 تناك يتلا ةينامهرلا كالمالا ريبدت كلذ نم اظح رفواب نكي ملو

 ةيافكلا نايحالا بلاغ مهصقنت تناك نلوألاءاسكرلا راتخال كد

 اهتامحاح دست نأ نع زحعت نادال تف ايلاغو . ةمحالصلاو ةنطفلاو

 « لءاضتيو لقي اهنامهر ددع ناك ًانامحاو « نويدلا اهظبمت لب ةبوغرملا

 نيرخآلا نع ًامامت :لقتسم سد لك نا امب» : "تاع ف نالا لاقانلا

 دقت نوكي نا بحاولا نمث < صاخلا هسئرو ةصاخلا هتاداع هلو

 تمت ةتتشملا رايدالا هذه عمجي نا هللا ءاش امدنعو . ًادودحم ةنبهرلا
 « راهدزالا ديزهمو سوفنلا نايف ماع سدئرو دحاو نوناق

 مهقتاع ىلع اوذخأيل ةنراوم نابش ةثالفث بلح نم هللا 06د

 0-5555 يصالخلا حالصالا

 نم لوالا دلجملا يف هترسشن دقو « ةنراوملا نابهرلا نع تاحرف خيرات عجار ١(

 . ينابهرلا انخيرات

 - ةحورطالا



 سومن وطنا سندقلا تاداععل قفاومو ديلقتلا بسحب مئاق ةشدعملا

 1 نابهر مهتاود توهسل اوناك نامهرلا ءالدهو 7 (١!هنممالتو

 ةملاثم ةهروصو ةينامهرلا ةاسحلا سس ّوم هنوربتعت يذلا سوينوطنا

 هلكتو يداعلا كلسملا اذه دناست تناكو . اه اولثمتي نا مهيلع

 اذه ىلع لوصحلا ًالهس نكي مل ايلاغو « ةيحلا مهتلثماو مهحتاصنو

 اذهب هبتك ام كاهو . ءاسؤرلا ةنطف ريغ "قبب مل ذئدنعو « ًاضيا

 : اهبلب امو 886 ص هتلحر يف ينيدند دصاقلا صوصخلا

 ذا < ًاديدش ةسدقملا ةديجلا بتكلا ىلا نابهرلا جايتحا ناك
 ضعبو « يملالا سادقلاو يمويلا ضرفلا بات5 ىوس مهدنع نكي مل

 اهيلع اولصح دق اوناكو « دارفالا ىدل ةظوفحملا ىرخالا بتكلا

 .« ةيصخش ةمات ةظفاحم اهبلع اوظفاحو ةقشمو بعتب اهو>سنتساو

 اذفهو ةررقم نيناوقو موسر ىلا ديدشلا جايتحالا اذه نا يهدبو

 راخلا ناميالاو ىوقتلاب اهنع ضوعي ناك ةمحور بتك ىلا راقتفالا

 عئمبل ايفاك نكي ل اذه نكلو « ةرهاطلا ةيقاخلا ةامحلا و يقيقحلا

 امدقت نمضيل نكن ١ رثك الابو « لايعتسالا ءوسو ثسعلا نابهرلا نع

 ا زو ةمالعلا رطضا دقو ..ناتبلا يف ةنايهزلا ةلاحلل, ادرطم
 هتاركذم يف ىلعارق هللادبع بالا هيلا حملا يذلا ثبعلا كلذ نايبت ىلا
 نيهلاصلل ةحلاص ةشيع ةيلك ةطاسب يف نوشيعي اونك مهنا» : لاق دا
 الو نيثدتسال بجاولا رابتخالا اوزوحي مو « نيمدلاصلا ريغل ةرطخو
 00[ ةرللا ةلماكلا -ةعاضطلاو ي رامتخالا رقفلا ىلع ةلماكلا ةظفاحلا

 خاب سودلساب ناسيدقلا مهنمو ةينابهرلا ةايحلا ةكراطب ركذ هئانبا وأ هذيمالن نيب نمو )
1 1 

 را



 | آه م.

 صقن ببس اهب مايقلل ةيافكلا مه نكت م كلذ يف نيبغار اوناك ولو

 نوشدعي اوناك يتلا لمسلا قيضلو يلاوخلا رضعالا اكلت 2 ميدل ملعتلا

 اواصحتسل لقحلا يف ةيودملا لامعالاب مايهالا ىلع نيربجم اوناك مهنا . اهيف

 هب نوفعسب ام مهدنع نوككيو « ةفشقلا ةطيسبلا ةشيعلا مزا ول

 تاودا اهبنف نوعمجي ةريظح ةباّثع ريد لك اولعح مَ نمو . نيزوعملا

 اذكهو . نيدناماعلا مدخلا ضعب هذه مهلامسا يف مهنواعي « ةعارزلا

 ًاريمك مثهددع ناك نيدلا ءارقفلل اماه افاعسا اومدقد نا مهرودقع ناك

 مهلماعي ناك يذلا لاظلا ودعلا مهيلع هيرض ىنذلا راصم+لا بيس 18

 : ( 78 ص هتلحر يف ينيدند دصاقلا لوقي ا) « ةيراض ةواسقب
 نيبونق ريد داهز امسالو مهاياعر ىلع ريثكلا ريثكلا نوقفني اوناك مهنا »
 «ناميالاو اعيمج ةمالا ءانبا هجو يف ًاحوتفم ةنسلا مايا لك يف ناك يذلا
 اوناكف <« هباب قرطي صخش لك هجو يفو مهسفنا كارتالا هجو ىف اك

 يذلا رمالا 2« نامز لك يفو « ءانثتسا نودب ميمحلل ماعطلا نومدقي
 ديسلا مقي ناك ( ريدلا) هبف نال ©« لمتحت ال تاقفن ريدلا لمح

 نودفي موي لك اوناك نيذلا سانلا ءاصحا نكمملا ريغ نمو« كريرطتلا
 . «ام ثداح وا رمال وا لاغشال وا ةرايزالل وا ماعطلا لجال هبلا

 :لاىتسا ءوس نه هنع جتني ايفو نوناق دوجو ملل يف : اعباس

 ةمساسا نيناوق ©« نابهرلا ءالؤه ةامح مظنتل « يدق عضوت م
 نا كيش نآلا ةلاحلا يه ص لمصفتب وكل ةيقرع تاداع 1

 نم وى وهو 0 رعلا قحلا نم عر ىلع انعم ىوالاب مهماظن

 هتااسر يف ناعمسلاو « ؟ ا ض هتاركذم يف ىلعارق هللا دمع بالاو ءا| مع ص ىلوثاكلا

 .امورب عوبطملا مدقلا نوناقلا ةمدقم يف ةروشنم يهو ةنراوملا نايهرلا ىلا اهمجو يتلا



 ةرتاوتملا ةلواثملاو : ةروهأملا دامعالاو لي مو ةلوانملا نولمقد اوناكف

 تناكاو 5 يهلالا كف أله مارتحالا لبق نم 6 ميدل ةعوذم تناك

 ٠ ظوفح سروخلل مزاللا ددعلا

 اهريغ ىرخا تاسرامم تناك « ةماعلا تاسراملا هذه بناح ىو

 ةركلترت كاستلا ناكف « عافدنالاو ةريغلاب اهب نوُماقلا زيمتي  ةمظتنم
 | |ث4 هدحلاو ركذلل © دسجلا زبق ق نورايتيو .كسنلا ةق ىلا

 كريرطبلا ةكربب ًادوزم « ةسادقلا حورب تام 1647 ةنس يف هنا يهو

 خئاسلا تام < ينوراملا ندفا :ترارطم سوكايرك فقسالاو ىموم
 ؛لياخيم رام ريد ةسيحم ىف ةنس نيعبرا شاع يذلا قيرتملا نانوي يقتلا

 )1 دفا دكر © موب لك ساددقلا لفتحيو « هنقن بلقلا رهاط ناكو
 مايا يف اما « رابنلا يف ةدحاو ةرم الا اهيف لكأي ال نينس هتوم

 مودت هماوصا تناكو <« طقف تبسلاو دحالا موي الا لكأي الف موصلا

 مو ٠ ديجملا حصفلا ىتح ساطغلا نمو « داليملا ىتح ةرصنعلا نم

 حبس ىتح تايناطملا لمعي موقي ناكو « تبسلا موي الا برش نكن

 دحا هقفي ملو ةيناطم فلا ١6 لمعي ناك مالآلا مايا يفو ©« قرعلاب
 ناك ىذلا ىدفحللا انح وعدملا هذيمالت دحا الا تادناطملا كلذ ف

 . : . « ةيناطم فلا 75 ىلا لصوف هنم دشا

 : ةيلمعلا ةايحلا ف ا

 مهناف . ةيلوسرلا ةاسحلا نع نيديعب ماع عونب نامهرلا ناك

- ١86 
 ؟ ةنس امحزق ةطوطخو ىبمودلا ةمالعلل ةنئمزالا خيرات يف تدرر أَ

( ١ 

  4ع نال ىف ءارذملا نع هباتك يف يعوسيلا رادرك بتاكلا اهركذ دقو ؛ 00"



 . « ةنمشم ةحتار ةيا وا راثع يا طق مهنع عمسب

 نوطبترم مهنا نوربتعي اوناك « رذنلا اذه لثم مُماشناب ناصهرلاف
 ريدب نيدبقم ريغ نكلو © يه ا” ةنامهرلا ةلاحلاب ًاقمشو طابترا

 بوثلا هيف اولبق يذلا ريدلا اذه نم اوقياضت اذا مث نمو . نيعم
 .37سئرلا نم صمخرت نود رخآ ريد ىلا هلوهسب نولقتني اونك ينابهرلا
 هيلا مضنا نم يذلا ديدجلا ماظنلا يف ريثأت هل ناك صيخرتلا اذهو
 . اقيثو طابترا هب ًاطيترم لظي نا هيلع ناك حيرصلا رذنلا ةوقب
 ذخا بجاولا ناك ةريثك مماجم يف هنا عقاولا حرش نكمع اذكهو
 5 (؟)ه.دحاجلاو ن.رافلا ثدداوحل ةمزاللا تاطايتحالا

 : ةيكسنلا ةايحلا يف ٠ أسماخ

 كتلاق . ةئاهر ةمظنمو كاسن ىلا :نومسقب ادق ناشر داك
 كاسنلا ناك امن . ميملا ىدل ًاديدش هيلع ظافحلا ناك دهزلا وا
 ام اردو 6 توملا رطخ هلا 2 اوناك ولو طق محللا نوقوذد

 رسع ةسمحو دالنملا غوص نوموصد اونا ريبكلاا ينيعبرالا موصلا ادع

 لاقتنا دمع لبق اموي ١؛و سلوبو سرطب نيلوسرلا ديع لبق أموي
 نحس ١ نا قش سادقلا نوممقد ةنهكلا ناكو 5 لوتملا ءارذعلا

 نوبناماعلا اماو . عوبسالا يف ةريثك تاره لقالا ىلعق © مون لف

 ١ ( هالعا نروكذملا نيعضوملا رظنا .

 باتكلا اذه رخا يف ثلاثلا قحلملا مجار ( ؟ .

 نص ءاهسفن مظؤلا ف تلا حلا 0١ .
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 وا ةداع 0 ) نيردانلا كتاحرد .قالث نم اضوعو ©« هب ًالومعم

 0000000 | رطخ فوللا ءادكرا سقط راصف © ًادح طسب لايعتسا

 ءاسم يف لاقت ىلوالا ةجردإل ةمدقم ميدقلا ماظنلا يف 35 تارك

 سادقلا تقو يف هلحن ناك يدلا بوثلا سلو ءادتبالل قباسلا مويلا

 01 نك )ذآ : ةتيفرح ام هسفن تترلا باتك يف أرقنو : 0

 بغرب لب « ريبكلا سقطلل اقفو ةكربلا لبقي نا ديري ال ةينابهرلا
 ولتي نرا ذئدنع ريدلا ىتانآ ىلعف © ىنامهرلا بوثلا سبل ىف طقف

 .'''«ةوسنلقلاو ةءابعلا هسليو ناك ناكمو تقو يا يف « ةداتعملا ل

 نا لواح ( ١١؟ ص ؟ ددع عبارلا لصفلا يف ) ينائبللا عمجملاو

 ةامحلا نال ©« ةحيتن ةيا لصحت مل ايلمع نكلو « ميدقلا ماظنلا ددجي
 يعامجلا ماظنلل اهناكم ةكرات يشالتلا ىلا ليمت تناك ةميدقلا ةينابهرلا

 . ديدحتلاب نيعم سقطو صاخ يز هل ناك يذلا

 تناك ءاوس ةبرحتلا ةدم دعب زربي ناك يذلا رذنلا اذه لثمن
 رذن ةطساوب أشني نكي مل « يتابآلا ةرادال اقفو «© ةريصق ما ةليوط

 سبل بلاطلا لوبق دنع ىضرلاو لوبقلاب مهفي ناك لب © حيرص
 لوقد © ةينامهرلا ارددعلا توزادب | دوكب مد ١ ينابهرلا بوثلا

 نوزربي وا ريدلا يف نولبقي اوناك امدنع لب !!'١ه55 ةئس ىف ينيدند
 ابمنم. هنم ائدش طقف موملع رات ناك تكلس مهدحا ناك ١ را
 نمو . ةبباشم ىرخا روماب مهايا ًاركذمو ةفعلاب اوشيعي نا مهايا

 1) ا/ممزع آ2حصلنس1 ع. : 11551026 3 ج] طومتونعم ؟ م[هعمدتنت ع1 ة[هدغع آنطوصمر
 م. 76 : ديدان خطه. ةلوصم»تع. م. 54 .
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 : يريدلا ماظنلا زاهج ف : أكلات

 صاخب نامك ريد لكل ناك « رشع عباسلا نرقلا رخاوا تح
 « ىناكملا سيئرلا ةيالول عضاخ « رايدالا ةيقب نع مات ًالالقتسا لقتسم
 نا لب « هب معني نا كريرطبلا ديسلا داتعا اصاخ ًازايتما ادع ام
 امنوؤش نوريدي رايدالا يف ةماقا زكارع مومعلاب مهل ناك ةفقاسالا
 مهسفنا رايدالا ءاسؤر ناكو «© نييعرشش ءاسؤرك اهروما نوربدتيو

 نكن لو ةصهالا ضعب ريدلا ناك ىتم ةيفقسالا ةجردلا ىلا نوقري

 رايدا ةدع ىلع محي ناك فقسالا ماقمب وه يذلا يتابآلا نا ًاردان

 ديسلا نم ةرسشابم ةيمستب مومعلاب نيعي ناك قابآلا وا ابنالا اذهو
 تالاحلا ضعب يف نراك هنا ىلع . ناكملا فقسا نم وا كريرطبلا
 ةينايهرلا ةامحال مهتاوذ سيركت ىلا نيقئات ءايقتا اضصاخشا: نا ا(
 ةينايهرلا ةايحلا هذهل ًابالط هيف نولبقي ًاريد اوديشي نا نوردقتي اوناك

 ةديدج+ا هتساكر مهسفناب نولوتدو لا

 : ينامهرلا رذنلا : أعبار

 « ةيطنزيبلا تاينايهرلا يف 5 ةينوراملا ةينابهرلا ةامحلا يف ناك
 رودنلا ءاشلا 2 2102 تاحردو تاسترت 6 يكسالكلا فرعلا بسح

 لكل ناكف . اهملا نوقوتي نامهرلا ناك ىتلا تالاكلاو نيناوقلل اقفو
 ةسراممو بوُثلا ءادترا ناقد صاخب سقطو همم صاخ ير ةنمهر

 قي م تابيتدتلا يف زييمتلا اذه نا ىلع . ''”فشقتلاو ىوقتلا لامعا

 انكر نم ثلاثلا لحلا ىف اهترسثن دقو ) « ىلعارق هللادبع بالا تاركذم علاط ( ١
 . ١١ ص.« ( ينايه رلا

 2) ا/هزع ىلع ©هنو5و, ا مئاممع مهقع]. 0ع لاتتع ظععا. 0216211 101 200



 دل و

 ةعموص ةئامثالث عم هساسا نم هومدبف «كسانلا نورام سيدقلا مهميعز

 اة زلولا مالوه' رطضا اذلو : ميظعلا ريدلا اذه لوح ةرشتنم تناك

 ةلحاق ضرا ىلا اوأحليو اهباضهو ةبيمضخلا ايروس لوبهس اوكرتب نا

 نيمحسملل ًانيصح 0 هورسصف « نائبل لبج » ىعدت ةشحوم ءابدح

 ةبعصلا ضرالا هذه يف ةشيعملا ىلا مهرارطضال ًارظنو . قرشلا يف

 « ةدلصلا روخصلا كلت ليوحت يف نيدهاج مهيدياب اولمع ©« ةشحوملا

 . ؟الايندلا هجو ىف ةميتي ءانغ نئانج ىلا 2« دحب ال ربصب

 تريشتناو ؛4 داهولاو لابجلا نابهرلا لتحا زيجو تقو يفو
 ا ان1]و ,روخصلا ىف ةحادتم ناكم لك يف « ةريقفو ال
 سادقي راص « هبحا ءيش لك سدقي نا داتعملا ىلبجلا ىورقلا راصو »

 0000 اا سلاو دياملاو نافرلا نم اريثك .ىوا يذلا يداولا
 ءال وه تمص لصو ذئدنعو . نادل ملشرواو ل ما

 ءيطاوش نم نيريثك سانا مهيلا داتقاف ةديعبلا نادلبلا ىلا نابهرلا
 ءادتقالاو مهماظن بجومب ريسلا يف ةبغرلا مهبولق يف ججأتت ىرخا
 نراك « رافكلا تاوزغ نم مهتمالس ناضل ايحو . ''مهلئاضفب
 نكلو . لبجلا اذه نم ةيلامشلا تاهجلا يف ةماقالا نولضفي نابهرلا
 اكيد ودمي نا < قوزراملا لبنلا لضفب 2 نابهرلا نكم ذئدعب
 تحبصا يتلا ناورسك ةعطاقم ىلا صاخ عونبو بونجلا تاهج ىلا

 را كل هر

 1) ؟ممزع طقم ]. هأغ ز. : اع هطعستس 0ع [])ةتصقق, م. 41 - 2
 2) ا7وز+ 0102:0. : ]3 35غ الزوم هنن آئطقس م. 292

 3) 17هز» 16 12 [هوانع ز. 8 لع ىورتع هغ لح 8[هدغ - ائطقس 1050 2 .٠
 4) 7٠هز» 2.:آلأزط ذم 51767 1. 10. م. 133 - 4

 كلت ىف ةنراوملا نيلصلا دشح دعد الإ كيلوثاكلل اروح حبصت م ناز نا مولعمو



 كك 5.(

 ثدح 6 نانمل 2 الإ مه دودو 2 نوفوصتملا كاسنلا ءالؤرف

 يلعلا ماما اولثي فا ىلا لمأتلاو تاولصلا ىلع راهن ليل نوئمدي

 .٠ ميركلا ههدحو ةنشإأ

 : اهراشتناو نانبل يف ةينابهرلا ةلاحلا ةأشن : أيناث

 نارطملا وه ةقيثو هنع تامولعم انتلصو ىنانيل كسان لوا نا

 "يت يذلا داهبطضالا مايا يف < ىرزنا يذلا ( 86225106 ) سمسرإ

 ةدابعلا ةامح ىلع بكا ثيح ةعساولا نانيل رواغم ىف 4 نايسيلكويد

 ىلا باهذلاو ةلزعلا كرت ىلا رطضا يملا ماهلاب نكلو . لمأتلاو

 . '١'دابشتسالا ليلك ا قحتسا كلذبو < كانه نينمؤاا عيجشتل ةيكاطنا

 ةينيطنطسقلا نم ساتسلا روصطاربمالا درط © ه١١ ةنس ىو

 نرانبل ندصق قاوللا نامالا تامقتسملا تابهارلا نم ًاريفغ ًاددعو
 "للا « نيائتاضف فرعد هنرطعو نكت نه هندختاو

 يناثمللا لبجلا اذه يف ةينايهرلا ةامحلا ىلا ريبكلا عافدنالا نا ىلع

 وهو « هنيدتب زيمتملا بعشلا اذه « هملا ةنراوملا لوصوب ربتشا

 مف نيدم وه 57 ةزياتم ةيحمسم ةماك هلصاب نرايهرلا ىلا نيدم

 ينوراملا بعشلا اذهو . دمحلا هخيرات نم ةعطاسلا ثادحالا لكي

 درعلا تاوزغلو « هئيد ءادعا نم تادابطضالل ًاضرعم رارمتساب ناك

 مسا ىلع سركملا ريبكلا مهريد ىلع بارخلا اوضق نيدلا نيماسملاو

 ١( ص ؛ ةنس قرشلا يف يعوسيلا سنهال بالا رظنا 55١ .

  00م .ا/ ص « هسفن عضوملا يف « ىرشملا عجار 8



 اس يب اردوشلا

 نييارسشلا هذه حتفنت « مامالا وحن ًآليلق هاحتالا دنع « نكلو

 قمعتي اذيب ., يواهللا رهظتو رمرملا ىشتف ةقيع نيمتو ًاديور ًاديور

 دنع امهسالو نيعلا لهذتف « اهملع ةمئاقلا تاحتفلا ىفو ابمف رظنلا

 وا ميرا يفكت الف . باحسلا حطانت ةعئار ةمخض ةسدنه اهتيؤر

 اهزاتحم ىتلا ةروكذملا تادحتفلا هذه زامتجال ريسلا نم تاعاس سمح

 4 كانه يبص هقش رب عالقم ردح وا اهقوف عار توص

 يوحي عئار لمعك لخادلا يف ةققشتم ةلتك «© نائيل وه اذه

 . نوكلا يف ةروصم ةعقب عورا فلؤيو « لاما ةعيدبلا لاكشالا عيمج

 ااا دل ءاريشلا ةسلا ىلع تربتشا دق ةعقنلا هذه نا لا

 لك ؛ ىرهرلا اان لحال سدقملا باتكلا ىق' ارارم اهركذ ددرتو

 .٠ نامهرلاو كاسنلا نطوم تفرع انوكل ةزاتمم ةعيفر ةرهش تلان اهنا

 ةنوصملا <« كسنلاو لمأتلاو ةدامعلل ةصاخ ةدعملا ةلمملا ةعقلا هذهف

 باذتجا نم اهعنم ناكمالا ىف ناك ام « شاغلا ودعلا تاداهطضا نم

 اهبملا رطاقتي ذخاف « ةبهلالا تالمأتلا يف صوغلل ةشطعتملا سوفنلا

 اا هلآ رواملاو ةيدوالا كلتا ىف نكسلل كبوص نك نه سانلا

 0 ىلع 2« طق ءايسلا عمست مل ىلحا ؛ ناتفلا لبجلا اذه ىف

 نيسيدقلا نابهرلاو كاسنلا كّنلوا تاولص نم رفوا ةراح تاولص
 قح « مهتسادق فرع لثم لبجلا اذه روطع اورشن ىلوألا نيمنانمللا
 « مهاركذ حيدم اوعاداو مهلئاضف ةمظعب اوفرتعا مهسفنا هنع ءابرغلا نا
 مهتاولص ةطساوب نيذلا ''١نائبل دابع مهوربتعا نوماسملا برعلا اذكو
 . ءاحمس ةلماعم مهلماعو مهتالز سانلل هللا رفغ

 1) آالمز» 2. 0طعنلعطم : آآط1هعض01هعذع لان آاطوط م.5 .

 كيش ميمتزا 2 ناتتؤنبا ١ نيني
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 . يبلخلا حالصالا لبق ةينائبللا ةينابهرلا ةلاحلا يف

 : نابهرلا نطوم نائبا : لوا

 ايضتنم هماما ىرب ةيروسلا يطاوشلا هاحتا يف رفاسملا رحبي امدنع

 «ةقصالتم « ةدحتم ةيرخص ةلتك نائبل لبج ةمخاصلا جاومالا نيب نم

 ىف ىتلاك ةبمجع ًارافشأ الو ةرفان امق الو ةمداصتم ًالاكشا تسيل
 لبللا ءاوتضا ىفو . ؛'1ءامسلا صرخت اهنم ةدحلاو نأك "0

 ةموسرع ةيرهرم ماخر ةعطق لمجلا نا رفاسملا ىلا لمخي بقاثلا

 نم كرحتت ةمحسفنملا نييارشلا ضعب اهيف « ليمزالا ةطساوب ماجسناب

 اهملع ملكتي يتلا يواجملا كلت يه نبا : لؤاستلا زيحي امم كانهظوا نش

 ؟ نيرفاسملا لاوقا اهيلا ريشتو ( 0نن06و) ءالدالا

 1) آالمز» ©هنله20 ز. : آه 566. ؟1ع2عع هات آئطقتتب ل.



 ل 8 ل

 .ةروطخلا نم قحتست ام اهيطعاو ةمخيراتلا تامولعملا تّسثا نا ةب

 ةرصاعم تاباتك و تاباطختو ةفلت دال ماهل سردلا اذهل دعئامإلاو

 2 هيو 52

 «نيناوقلا هذه اهبف تسسأت ىتلا ةيخيراتلا ةينوناقلا ةّئمملا سرد دعبف

 ىلا لخدا « انتاسقنت يف ًاليلدو احاتفم نوكتس اهنا دقتعا ىتلاو

 «اهفيلأتو نيناوقلا ةأشن تقوم اك رات فلوملا ةيضقب ًادبأف عوضوملا ممص

 اهدعو ابعضاو اهسلا ناس نقلا رداصملاو ليات سرد ىلا لقتنا مَ

 قئاثولا لك صاخب قحلم يف عمجا ا نال

 يفو . ةلوطمه تاداهشتساب صالا وشحا التل كلذ « مفنت ىتلا ةماهملا

 اذه قاشلا ىلع ىف ينورزآ نيذلا لك ىلا رطاخ ةبيطب هجتا ماتخلا

 . '١'صلاخلا يبلقلا ركشلا مهل مدقال مهلامعاب وا مهتاروشمب

 يذلا ةمهورب انريد سيئر ريفص سدول بالا لاضفملا ةرصضح اركشأ نأ لاف انهو 6
 ظ , ةيريدلا لمخادملا نم سيفنلا باتكلا اذه تاقفذ عفدب عربت



 نا اوحتنتساف « ةمبرغلا تائيهرلا نم ًابيرقو ةيقرشلا تانبهرلا نع
 لقالا ىلع يهف اهنع لضصالا قط ةزوص 0 م ناو نيناوقلا هذه
 راصو امّتروطخ تدقف ىلاتلابو « ( جعماماتمتع ) يىبرع نوناقل ليدعت

 نا ىلع .. نيناوقلا هذه هنع ةلوقنملا لصالا نع بيقتتلا هراللا
 ءالؤه ضعب نال : ةلودقملا ةعضولا ةجيتنلاب تأي ل كلذ نع ثحبلا
 مح رادصا ىلع اوردقي م دنك الا .ىّرفلا لضالا مهميلست عم ةتكلا

 لخخا مهنم رخآ ًاقيرف نا ا" «© دوقفملا لصالا اذه ةيوه ىف لصف

 نوناق ىف لصالا ىلع فقي هلعل « نوناق 10 0 انهاح بقل

 .ًالوبجي نآلا ىتح لاز ام يذلا رمالا « ةيلاطيالا تانبهرلا نيناوق نم
 . ةئياتم ةددعتم ءاراو نيرخآ ةبتك نأشد مالككلا نكمي اذكهو

 دحن ل كلذ عمن « ةيقيقح اهعيمج ن ١كل مل ناو لولحلا هذبف اذلو

 جحجحلا نم ةححل ةيافكلاب عنقملاو درفلا حيحصلا وه هناب رخافي ايأر
 اقيقد ًادحاو اثحب نآلا ىتح دحمل ل مقاولابو . اهمدقي يتلا ةتباثلا
 اهنم نيثحاملا ضعب جتنتسا ةيخيرات تادافا ضعب ىرن لب « الماك

 اهابرق ةدش تابثا يف اوغلاب وا 2 نمضتت نا نككمي امم ربكا جئاتن
 كلذلو « ةمخيراتلا ةدافالل ايدج نيثرتكم ريغ « ةيبرغلا نيناوقلا نم
 . بولطملا مساحلا لحلا ىلا اولصوتي مل

 ةحرحصلا ةياجالا ىلا لوصولل عوضوملا اذه يف ثحبلا نا امبو

 اذه ىتمعلا سردلا يف نيمغارلا نا امبو <« ةريبك ةدئاف نم ولخي ال

 ًاريثك تسرد يتلا ةيضقلا هذه باب قرط ىلع ينوعجش دق ددصلا

 آلمآ اهنف لمعلا تأدب ىتح اهضوخي ىنوعنتا دقو © ايكشا اذ.
 لضفالا نم نا دقتعا 2« اهروغ ريسو اهرارسا فشك ىلا لوصولا

 صوصنلا نيب نراقملا ثحبلا مث يخيراتلا ثحبلا قيرط يف الوإ يشل



 فا ولا م شم

 ىلع قرشلا يف ًايرذج ًاحالصا ةينوراملا ةينامهرلا نيناوق تلخدأ
 ةاسلستم ةرادا اهسترتو اماع ًالماش امظنت اهنسد « ةينامهرلا ةلاحلا

 '((106) ةلاثملا ناسرفلا ناسهرلا ةقيرط نهذلا ىلا دمعت ةمظتنم
 ريستل اهملع ةمعرشلا ةظذاضملا لام ةينامهرلا نيناوقلا هذه تداك امو

 0000 10 اقر (كفعتسا ىقح ةششوراملا تانبهرلا ابنجوم
 تايعمج اهبلع تراسف « دحاو نرق تلك 16 كح نق نعت رحب نيو

 تانبهر ثالثو ةينورام تانبهر ثالث : مهنيب نم نوينوناق نابهرو
 : 1 نع ةردخاو ” اناس هلال هك ىرخاو ةنيهرا ةدعاوو 007

 « ةنامهرلا نيناوقلا هذه لصا لوح نانلانم" كاربظ 2 نمو
 . اهسفن نناوقلا هذه رداصمب (هتيناثو نيناوقلا مضاوب قلعتت امهادحا
 نا كلذ نم . نيلاؤسلا نيذه ىلع ةفلتخم ةبوجاو دودر ترطعا دقو
 ةيوفش تناك ءاوس ةقيرعلا رداصملا رثثأتب مهفارتعا عم نيخر وما 0
 فلؤملا ةيضق اوكرت يلاتلابو ةليصا ةيلصا نيناوقلا اوربتعا ةيباتك م
 مهدحا انيب عقاولابو ٠ اعنقم ًاحمحص الح اهلح ىلا اولصوتي مو اه
 0| [ سول كسمتفا ريغ ىرت “ يناعمسلا ىلا نيناوقلا عضو بسني
 . تاحرف لياربجح وا يلعارق هللادبع ةصاخو ىلصالا سسوؤملا

 ًاسرغ امظنت نيناوقلا هذه يف اوظحال دقف نورخآلا نوخرؤملا اما
 اناس يتوب تت يضئ



 نع ا
2 

 ةناعتسالا ريغ كلذ ىلا ًاليبس دحي ملف . روك ذملا ٍلوسرلا يسرككلا 1

 ىدل ةعرلا هتناكمل يناعمسلا ناعمس فسوي نارطملا ربشالا ةمالعلاب '
 نيتقرشلا ناهرلا لاوحا ىف هرظن ةقدو هعالطأ ةشو تالا
 لممللو هتلباقمل امور ىلا رفاس مث تاشاكملاب يأرلا الفاف 0

 . عورسشملا ذيفنت ىلع '

 رام نامهر ناك « نمزلا نم ةبقحلا كلت يف هنا فداصت دقو

 ارسل ةذاعا ىلع: !ولوع دق اهورإق مهملا راشملا الوب يد سيسنرف

 يهدبو < يلوسرلا يمركلا نم اهيلع اقداصمو ةححصم مبنيناوق
 قباطي ام اهيف ىأرو كلذ ىلع ملطا دق ناك يناعمسلا ةمالعلا نا
 لك اببف دجو اك « كسنلاو دهزلا ثيح نم ينوراملا ينابهرلا حورلا
 ةينامهرلا نيناوقلا ىلا اهنم القن كلذل . ينامهرلا نايكلا لاكل مزاي ام
 يف نرايهرلا حور قيباطي ال ام اذبنو اننامهر قفاوي ام ةينوراملا

 . ةحورطالا نيماضم ىف ًارطسم كلذ ىرتس ام نانبل

 هباتك ىف اهرشن ىتلا تانراقملاب كلذ لك ىلع هتدايس للد دقو

 راغصلا ةوخالا ارا ةنراوملا نامهرلا نيناوق نع ذقن 0-2

 قحتساف . هلاوقا يف كشلل ًالاجم كرتي الام « الوب يد سددقللا
 انه رشنن انناو . ءانثو ركش لك قاشلا لثكلا اذه 2 0

 « ىلاطيالا لصالا نع ددصلا اذه يف هتدايس هبتك امل ةلماك ةمجرت

 ةينوناقلا سوردلا يف عسوتلا ءاشي نم يقع فوقولا نم نكمتي ىكل '

 لوصفلا بيترت بسح ةمجرتلا صن كاهو . ةنابمهرلا ةمخراتلا
 , (1)قف ثحاسملاو :

 ١( عنصع لعا1 ع ءموةطت. 20م1 0ع]]'0:لنمع : اهناونع مجار 0 .[
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 ةينوراملا نيناوقلل 0 كناكو ©« 11/2 ةنيم لبق لوألا ةرئادلا

 اانادهو كاسنو ءآنا نع ةلوقتم تاروشم ضعب عم ةميدقلا ةيكسنلا

 هامل لإ لل رعتإلاو كّشنلا ملاع يف نيفورعم ءامدق

 اهردصم ًارصاح ةيبيترتلاو ةيماظنلا نيناوقلا اهنمض ةيناثلا ةرئادلاو

 . نييلمركلاو نيمعوسلا ءابآلا نيناوق ىف

 نع كرام اهنا تمثا دقف « ةريخالا يهو ةيلاملا 5 راذلا اما ْ

 0 ةلسانلا دلو يد سيسنرف رام نامهرب نيفورعملا راغصلا اوس

 يط ةلباقتم تاتراقمو ةغماد ةيوق جححم هدروا ام عسمج دبا دقو

 ' كرملا باصا كلذيب هنا امهأرقب نم ربظ قح نيلضفنن: نيلقح
 . نيناوقلا كلت لوصا لوح ةمماقلا تافالخلل ًالصاف ًادح عضوو

 يف ةفورمملا ىلوالا نيذاوقلا نرا تبثا هتدايس نا كلذ ىنعمو

 لبج يف ةنراوملا نابهرلا ديلاقت نع ةذوخأم « ةينوراملا ةينامهرلا

 صتختو « ينابهر يعامج ماظن لك نم ذكئمون ةيواخ تناكو © نامل

 اهملا تفمضأ ىتلا نيناوقلا نكل . نيدحوتملا نابهرلا دارفا ةسادقب
 لم ركلاو ةضوسلا ءابآلا نيناوق نع اهملعا لقن « نا 16

 ءاسورلاو نيربدملاو ماعلا سيئرلاو ةيعمجلا تاسترتلاب قلعتت يهو

 ةمالعلا ىنوراملا كريرطملا ةقداصم تلان دقو . نيئدتبملاو رايدالاو
 كرب للا اك ةددعتم اهملا تافاضا دعبو . يهودلا نافطسا
 . ١الاله داوع ناعمس رخآلا ىنوراملا

 هنال نيناوقلا كلت ىلع قداصي مف سدقملا يلوسرلا يسركلا اما ْ
 ينابهرلا مسجلا ن”وكت يتلا ماكحالا يف ًاصقن هداقتعا بسح اهيف ىأر
 مسج عضو ىلا ردنكسا لياخيم ذئدهع ماعلا بالا ىعسف . هلماكب
 ىدل نم اهتيئثت ىلا لوصولا ءاغتبا. © ةينابهرلا نيناوقلا هذمل لماك
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